TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 5 mars 2011
Närvarande ledamöter: Sia Johnson ordf, Tord Strömberg, Annika Nilsson, Mats Karlsson, Brita Swan
(suppleant) Jan Ahlin (adj. sekreterare)
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Brita Swan utsågs att justera protokollet.
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Dagordningen godkändes med tillägg under punkten övrigt: tid för årsmöte.
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Föregående protokoll lades till handlingarna.
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Meddelande
Ang. mätning av badvattenkvalitet har frågan överlämnats till kommunen för vidare
mätningar.
Mer information finns på www.torekov.se under fliken ”om Torekovs turistbyrå”.
Inom projekt ”Torekov året runt” fortgår arbetet med en detaljplan för området kring
Båtsmanstorget.
Tord Strömberg arbetar vidare med frågan om en betalningsautomat samt
distriktsköterska till byn.
Diskussioner fortgår med Skånetrafikens trafikutvecklare för att förbättra turtätheten
vad gäller busstrafiken till och från Torekov.
Leaderprojektet arbetar även med frågor kring säkra cykelvägar och skyltning av dessa.
För mer info om Leaderproj. ”Torekov året runt” se www.torekovaretrunt.se
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Ekonomi
Ekonomin är god.
Ordf. har sänt brev till församlingen enl. beslut vid styrelsemöte 20 nov. 2010 för en
ekonomisk uppgörelse ang. årsskriften 2010. Svar avvaktas.
Föreningen disponerar enl. beslut i Wulffska fonden 3 500:- avsatta för
strandrensning. Dessutom finns 60 000:- avsedda att användas för stensättning av
gator. Ordf. undersöker om disponibla medel kan överföras för andra ändamål.
Ang. obetalda medlemsavgifter för 2011 sänder föreningen ut en betalningspåminnelse.
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Rosa rugosa
TKoM har haft kontakt med kommunen och diskuterat lämpliga metoder att begränsa
rosa rugosa bestånden längs stranden. För att bli av med bestånden vid St Tora väg
krävs omfattande åtgärder som urschaktning för att avlägsna rotbestånden. Metoden
måste diskuteras med sakkunniga inom länsstyrelsen eftersom området omfattas av
strandskydd.
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Marknadsföring
Diskuterades utformning och distribution av ett ”informationsblad” som beskriver
föreningsverksamheten.
TKoM deltar även i år aktivt vid Hamnfesten i juli med värvning av medlemmar samt
försäljning av årsskrifter och T-shirts.
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Aktiviteter
Tord Strömberg arbetar vidare med planerna för ett kulturevenemang under juli
månad.
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Frågor för Byaråd
TKoM för upp underhåll av gator, översyn av skyltar samt frågan om parkering i byn
vid Byarådets möte med kommunens politiker 5 april.
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Miljöpris
Beslöts att inriktning på miljöpriset skall ändras till ”Kultur och Miljöpris”, för att
bättre svara mot föreningens intresseområde.
Frågan kräver stadgeändring och tas upp på kommande årsmöte.
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Årsskrift 2011
Arbetet med årsskrift för 2011 pågår genom Karsten Erichs.
Skriften om mattraditioner i Torekov, kommer att omfatta 32 sidor i format A5 varav
28 sidor med recept plus bilder. Maximalt 50 recept kommer att ingå.
Inbjudan sändes i april till utvalda krögare för deras bidrag. Inskicksdatum senast 15
maj. Produktion i maj – juni för leverans 15 juni.

12

Övriga frågor
Tid för årsmöte beslöts till den 28 juli 2011 kl. 16.00 i församlingshemmet. Brita Swan
bokar lokal.
Efter mötet bjuder TKoM på en enkel buffé. Tord Strömberg bidrar till denna.
Mats Karlsson resp. Brita Swan meddelar att de ej önskar ingå i nästkommande
styrelse. Ordf. kontaktar valberedningen i god tid före årsmötet.
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Nästa möte
Söndagen 5 juni 2011 kl. 14.00 Plats: Varegårdsvägen 101.

Sia Johnson
Ordförande

Jan Ahlin
Adj. sekr.

Brita Swan
justeringsperson

