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Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM i Fabriken i Torekov lördagen den 13/10 2012.
(14.00-16.00)

Närvarande: Ann-Sofi Blomberg, Karsten Erichs, Birgitta Granlund, Jarl Henrysson,
Anja Johansson, Tord Strömberg och Ann Treschow.
1.

Till, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Ann-Sofi Blomberg.

2.

Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

3.

Föregående protokoll, styrelseprotokoll från den 8/9 2012, godkändes
och lades till handlingarna.
Beslöts att bordlägga föregående protokolls punk 9. fram till nästa möte.

4.

Ordföranden redovisade kring följande:
a) Leaderprojekt. Planarbetet kring Litorinavägen fortgår. Mer information
vid näst möte samt på ett öppet Leader- möte på ”Matstället” (Fabriken) den
20/11 2012.
b) Undersökning om möjlig Sjuksköterskemottagning i Torekov pågår.
c) Möjlig uttagsautomat, jfr ICA Grevie, utreds för Torekov.
d) Sponsorer för anläggning av lekplats vid Lyckeborg eftersöks.
(Vidare information vid kommande möte)
e) En fristående grupp, initierad av Mia Lindell, med Tord Strömberg (TKoM),
Bertil Lindgren (TBSS) och Jarl Toremalm (TTBF) har utsetts för att handlägga
frågor kring Hamnen och Norra Stranden för samråd med bl a kommunens projektingenjör Mia Lindell och parkingenjör Jenny Hertzgård.
f) Samråd med kommunens trafikingenjör Håkan Pettersson och hastighetsbegräns
ningar. Nya begränsningar (30/40 km/h) införs i kommunen per den 2/12 2012.
Trafikskyltningen, över lag, kommer via en arbetsgrupp att snarast ses över.
g) Byarådet har för avsikt att omarbeta sina stadgar (se vidare punkt 6.).
Byarådet söker för aktiekapital sponsring av Öresundsbanken och Wulffska fonden.
Nästa möte mellan Byarådet och företrädare för Kommunen kommer att beröra frågor
med anknytning till Väderön, stranden, hamnen, trafiken, lekplats på Råbäck, detaljplaner och bygglovsansökan för 62 fritidshus inom First Camp-området (Strandskogen).
I den sista frågan sker samråd mellan nämndordföranden Tomas Andersson och Tord
Strömberg (TKoM), Sia Johnsson (Leader) och Bror-Martin Nilsson (ordf i Byarådet).
Frågan kommuniceras med politiker och samhällsbyggnadskontoret för TKoM av Tord
Strömberg, Sia Johnsson och Annika Nilsson.

-25.

Ekonomifrågor.
Inga transaktioner sedan föregående möte. Ekonomin god.

6.

Diskussion kring ”Nya stadgar för Byarådet”
Byarådet har nyligen ändrat sina stadgar och har beslutat om att ytterligare
förändringar bör ske och efterfrågar inför dessa ändringar synpunkter från
de ingående föreningarna.
Styrelsen för TKoM anser att de senaste stadgeändringarna inte tillkommit som
ett led i god föreningsanda. Styrelsen anser därtill att de senast antagna stadgarna
står i strid mot Byarådets ursprungliga syften och förväntade arbetsmetoder.
Styrelsen anser att den utvidgade verksamheten med ingående Bybolag kan störa
den ursprungligen tänkta verksamheten, kommunikationen mellan medlemsföreningarna och inte minst med externa intressenter, exv kommunens politiker, tjänstemän och förvaltningar. Styrelsen motsätter sig inte att Bybolag skapas i annan ordning och med klara ansvarsförbindelser.
Styrelsen delar härvidlag de synpunkter som framförs tidigare från Torekovs
Församling (Magnus Andrell 2011-04-17).
Styrelsen anser att Byarådets nu mycket motsägelsefulla stadgar måste omarbetas
och att det sker med utgångspunkt från andan i ursprungsstadgarna från 1995 och
med akt och mening att vara, och förbli, det organ som det fortfarande talas om
i §1 i Byarådets nuvarande stadgar.

7.

8.
9.

Årsskrift 2013.
Påbörjades en diskussion kring innehåll som:
”Böndernas Torekov”, ”Torekovs tre hamnar”, ”Torekov 1939 -1945”,
”Kvinnornas Torekov”, ”Några Torekovshus och dess historia” samt
”1950-talets Torekov”.
Uppmanades om efterforskning avseende underlagsmaterial.
Övriga frågor.
Nästa möte.
Nästa möte äger rum lördagen den 17 november 2012 kl. 10.00
på Vrenenvägen 1 (hos Ann Treschow).
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