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Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM i Fabriken i Torekov söndagen den 6/10 2013.
(10.00-12.15)

Närvarande: Margareta Bengtsson, Ann-Sofi Blomberg, Karsten Erichs, Jarl Henrysson
och Tord Strömberg.
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 2013, godkändes och lades till
handlingarna.

4.

Redovisning av aktuell ekonomi sker vid nästa styrelsemöte.
Senare utbetalningar är i huvudsak kopplade till Årsskriften och distributionen till
medlemmarna.

5.

Byarådet sammanträde den 18/9 2013.
Information av Tord Strömberg och Jarl Henrysson.
Ärenden som berördes var bl.a: First Camp (ärende på samhällsbyggnadsutskottet 21/10),
badbassäng och brygga med handikappsanpassning vid norra stranden, gamla hamnplanens
dispositioner, pågående verksamhet kring ny centrumplan, Hallands Väderötrafiken, kustremsornas vattenkvalitet och ev. koppling till dagvattenavbördning, trafiksäkerhet kring
Sandlyckeskolan, mobiltäckning (ev ny telemast) inom Råledsområdet norr om samhället,
olika cykelvägars anslutning till bilkomkommunikationsleder, mottagningsenhet för distriktssköterska i Torekov samt åtgärder mot utbredning av rosa rugosa (vresros) utmed västra
stranden, S:ta Toras väg och Lundstens gata.
En stor del av sammanträdestiden ägnades åt proproblematiken kring revideringen av
Byarådets stadgar. Diskussionen resulterade i att revideringsförslaget återremitterades till
styrelsen för omarbetning så att Byarådets rådsverksamhet renodlas från inslagen av affärsverksamhet, typ byabolag, som istället ges ett eget forum, typ Torekovs AB, med eller utan
koppling till Byarådet.
Byarådets styrelseprotokoll kommer att läggas ut under http://www.torekov.se

6.

Byarådets styrelse sammanträder med företrädare för kommunen (politiker och tjänstemän)
i Torekovs gamla skolan tisdagen den 15/10 kl. 18.30. TKoM:s styrelse gav medverkande
TKoM-ledamot mandat att uppmana kommunens representanter att verka för att samhällsbyggnadsutskottet inte medger sådana planförändringar inom First Camp-området att en
vidare utbyggnad av stugor kan få äga rum.

7.

Inför nästa styrelsemöte förbereds diskussion om revidering av TKoM:s stadgar.

-28.

Förberedelser äger rum för konsert i Torekovs kyrka den 26/1 2014 inkluderande
strategier för marknadsföringen. Huvudartist blir operasångare Joachim Bäckström.

9.

Utfördes arbete så att Årsskrift 2013 och inbetalningsavi 2014 kan distribueras
till medlemmarna med måndagens postgång.

10.

Nästa möte.
Nästa möte äger rum på Fabriken söndagen den 3/11 kl. 10.00 2013.
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