Protokoll för styrelsemöte för Hvens Byalag 4 februari 2019
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Måndagen den 4 februari 2019
18:00
Hos Oscar Burkvist
Agnes Olsson, Lina Örtman, Oscar Burkvist, Sten-Åke
Persson, Viktor Silfverhjelm Hultqvist

1.

Mötet öppnas

2.

Val av justeringsman
Agnes Olsson väljs till att justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av dagordningen

4.

Förra mötet
Förra mötet hölls den 7 januari.
Styrelsen diskuterar vissa av punkterna från förra mötet.

5.

Ekonomi
Saldot på kontot är 11 000 kr.
SÅ har försökt få kontakt med Nordea angående Swish men har ej lyckats med detta.
Försöken återupptas.

6.

Pågående ärende
Inga pågående ärenden

7.

Inkomna ärenden
Cityidrott har bjudit in byalaget till samtal om verksamhet på Ven. SN och VL sköter denna
kontakten.
Medlem har meddelat att Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på rödhöna på Ven
mellan 15 januari – 15 april.

8.

Lokal energiproduktion
SÅ har lämnat in intresseanmälan för att bli en av de 26 pilotöarna till Clean Energy for EU
Islands. Arbetet fortsätter i energigruppen.

9.

Ventrafiken
Ventrafiken har sänkt volymen och kortat ned infomeddelandet på båtarna något. I övrigt har
styrelsen inte sett någon ytterligare utveckling på de punkter byalaget diskuterat med
Ventrafiken. Styrelsen diskuterar Region Skånes minskades bidrag till Ventrafiken.

10. Etablering av hyresrätter på Ven
OB reser frågan om etablering av hyresrätter på Ven. Detta är en fråga som diskuterats löst i
föreningen och med kommunen. OB frågar sig hur styrelsen förhåller sig till detta. SÅ betonar
att byalaget bör se över översiktsplanen för Ven och ev. komma med påverkan på denna.
Styrelsen beslutar att aktiva arbeta för etablering av hyresrätter på Ven.
11. Utnyttjande av kommunal mark på Ven
Styrelsen diskuterar kommunal mark på Ven och nyttjandegraden av detta. Exempel på mark
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är vid affären och bredvid Semesterhemmet. Byalaget bör höjda medvetenheten om de
gemensamma ytorna/tomterna på Ven och se över möjligheterna med dessa. OB pratar om
möjligheterna med senior/vårdboende på Ven och bl.a. vad det hade inneburit i
arbetstillfällen.
12. Årsmöte 2019
Datum och tid för årsmötet beslutas till 24/3 kl. 10-12 på Backafallsbyn. Kallelse inkl.
inbetalningskort ska kommuniceras ut och läggas i brevlådor i enlighet med stadgarna.
Styrelsen diskuterar inval till ny styrelse.
13. Paketutlämning
Affären vill ha paketutdelning men får inte p.g.a. sin ringa storlek och behöver stöttning i
detta. OB föreslår att kommunen med ett särskild stöd skapar en distributionscentral för Ven
och inrättar ett ”enkelt jobb” med funktion att leverera till Ven. Poängen med detta är att alla
paket, från alla speditörer, hade kunnat levereras på Ven istället för lite varstans på
fastlandet. SÅ framför de legala kraven för detta.
14. Skolan
LÖ har inget nytt att meddela kring denna fråga.
15. Lokal förvaltning
Redovisningen avslutas och ska vara inlämnat sista februari.
16. Valborg
Styrelsen diskuterar valborg och beslutar att gå ut i våra offentliga kanaler och be om att få
in en arbetsgrupp för detta. LÖ har i förbifarten pratat om valborsarrangemang på Ven med
en tjänsteman på kommunen.
17. Övriga frågor
SÅ har tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund träffat den nya landsbygdsministern för
sakråd gällande den nya landsbygdspolitiken.
Styrelsen diskuterar vikten av fortsatt förankring av byalagets frågor hos kommunen.
18. Nästa möte
Nästa möte är 6 mars.
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