Protokoll fört vid styrelsemöte för Hvens Byalag 5 mars 2019
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Måndagen den 5 mars 2019
18:00
Hos Oscar Burkvist
Sten-Åke Persson, Sara Nilsson, Lina Örtman, Oscar
Burkvist, Viktor Silfverhjelm Hultqvist
Adjungerad: Sven Svederberg

1.

Mötet öppnas

2.

Val av justeringsman
Sten-Åke väljs till att justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av dagordningen

4.

Förra mötet
Förra mötet hölls 4 februari. Oscar går igenom vad som beslutades då.

5.

Ekonomi
Saldot på kontot är 8 000 kr. Swish är nu aktiverat för byalaget hos SEB. Bokslutet för 2018
är färdigt.

6.

Pågående ärende
Inga pågående ärenden

7.

Inkomna ärenden
Inkomna ärenden tas upp under punkt om årsmötet.

8.

Årsmöte 2019
Styrelsen diskuterar inval av ny styrelse och vilka personer som har visat intresse för att
ställa upp till val.
Ventrafikens vd Linus Olsson kommer vara på plats under årsmötet för att informera och
svara på frågor.
Sten-Åke kontrollerar med Backafallsbyn om mötet kan förlängas om det drar ut på tiden.
Styrelsen diskuterar förslag på handlingsplan för 2019 och är enig om att den bör ha ett
tydligt fokus på att öka invånarantalen på Ven.
Två motioner har i dagsläget inkommit för årsmötets beaktande. Motion har inkommit från
medlem om att byalaget bör arbeta för en bättre skolgång för mellanstadieeleverna på Ven.
Motion har inkommit från medlem om att byalaget bör arbeta för att förbjuda insättning av
vilt på Ven och aktivt arbeta med jaktfrågor på Ven.

9.

Lokal energiproduktion
Ingen ny utveckling i frågan.

10. Ventrafiken
Ventrafiken har aviserat om höjda biljettpriser vilket har väckt starka reaktioner. Oscar har
pratat med Linus Olsson och ifrågasatt den nya taxan. Sten-Åke har kontaktat Regionala
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Kollektivtrafikmyndigheten som kommer återkoppla om hur vi kan arbeta vidare med detta
med regionen.
Oscar lyfter förslag om att Ventrafiken bör kunna halvera taxorna under vinterhalvåret.
Styrelsen diskuterar hur byalaget på bästa sätt bör hantera Ventrafiken i fråga om taxorna.
Styrelsen är enig om att vi inte får glömma att ifrågasätta om Ventrafikens kalkyler, som de
baserar prishöjningen med, faktiskt är korrekta.
11. Valborg
Styrelsen diskuterar arrangemang inför valborg och platsen för detta. Enligt gällande
brandregler får man egentligen inte elda där valborgselden traditionellt har stått. Lina
föreslår den nya prästen som talare och sångledare på valborg.
12. Etablering av hyresrätter på Ven
Styrelsen bör bilda en arbetsgrupp för nybyggnation av hyresrätter på Ven. Det finns intresse
och kompetens för detta på ön.
13. Skolan
Ingen ny utveckling.
14. Övriga frågor
Oscar tar upp frågan om hur många från byalaget som bör vara med på möten med
tjänstemän och andra makthavare.
Sven Svederberg föreslår att byalaget arrangerar en ”Elfordonsdag” på Ven i maj för att
främja användandet av elfordon på Ven. Styrelsen beslutar att byalaget ska arrangera detta.
15. Nästa möte
Nästa styrelsemöte förläggs efter årsmötet.

Vid protokollet:
Viktor Silfverhjelm Hultqvist
Undertecknat:
Oscar Burkvist
Justerat av:
Sten-Åke Persson

Protokollet är digitalt signerat genom Kivra.
Signeringsloggen är arkiverad tillsammans med protokollet.
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