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TOREK KULTUR OCH MILJÖ
Protokoll fört vid styrelsemöte med TKoM på Fabriken i Torekov
söndagen den 15/6 2014 (14.00-16.30).
Närvarande: Birgitta Granlund, Jarl Henrysson, Dan Nilsson, Tord Strömberg
och Ann Trechow.
1.

Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Birgitta Granlund.

2.

Upprättad dagordningen för mötet godkändes.

3.

Föregående styrelseprotokoll, från den 11/5 2014, godkändes och lades till
handlingarna.

4.

Redovisning kring föreningens ekonomi av Dan Nilsson. BILAGA 1 och 2.

5.

Ordföranden belyste vissa punkter från Byarådets sammankomster (jfr. punkt 5.
protokoll den 11/5 2014). I ärendet om skapandet av Torekov AB ställer sig
styrelsen för TKoM positiv (Anm: TKoM innehar rösträtt i Byamacken AB med
20 A-aktier) till Byamackens utredning om tillkommande verksamheter.
Ytterliggare frågor av föreningsövergripande karaktär som dryftades inom styrelsen
var: Kollektivtrafiken inom Bjärehalvön vis á vi Båstad, Grevie och Förslöv, Allaktivitetshusets ev flytt från Fabriken till Skolan, Detaljplan (2015-2016) över området
som berör hamnen och stränderna inkl miljökonsekvensutredning, Tillskapandet av en
hundrastgård (ev inom TIK:s område), Väderötrafiken, Norra Stranden sandstoppare,
Nya Centrumplanens utveckling (t v kan enbart kommunägd mark bli föremål för exploatering enligt tilläggsavtal från den 8 maj).
Redovisning kring från Byarådets hearing med kommunpolitiker inför höstens val
(representant från fullmäktiges partier m u a V och SD) med i sak frågor krig året runt
boende, skolan, kommunikationer m m (ett öppet möte för allmänheten i skolan den 3 juni,
som besöktes av ett 60-tal personer).
Ny medlemsansökan till Byarådet: Tejstvägens Vägförening.

6.

Årsskrift 2014 (fortsättning punkt 9, protokollet 11/5).
Klart med nyutgåva av ”Bilder från Torekov” (Cecilia Svensson 1991/92).
I samråd med Lars Svensson utökning med ett personligt förord om sin mor och
ytterligare fem akvarellmotiv. Beslut om tryckningsantal (1000 – 3000 ex) efter offert.

7.

Styrelsens förslag till nya stadgar enligt punkt 12, protokoll 11/5.
Stadgeförslagets § 13, punkt 13.4 skall lyda: Ärendelistan, enligt § 15, skall följas utan
tillägg eller strykningar (d v s resterande del av meningen, om redovisning, utgår).

8.

Konsert i Torekovs kyrka (Jfr punkt 10 i protokoll 11/5).
Förarbeten för konserten fortgår. Tidpunkt fastlagd till den 16/8 2014
Kostnadsbild: ~ 20.000:-.

9.

Hamnfest 18/7 och 19/7.
TKoM följer traditionen och medverkar med informationsstånd och försäljning.
Styrelsen handlägger detaljuppläggningen och medverkandelista m m.

10.

-2Sommarbrev.
Till medlemmar med anmälda e-postadresser sänder styrelsen ett sommarbrev,
enligt BILAGA 3, som bl a informerar om årsmötet den 24/7 kl 17.00 i Fabriken,
inlämning av motioner samt erläggande av årsavgift.

Övriga frågor.
11. Nästa möte äger rum söndagen den 6 juli 2014 kl. 16.00 på Fabriken.
Anm: Med protokollet följer 3 bilagor.

Bilaga 1. Se protokoll 15/6 2014 punkt 4. Balansrapport.
Bilaga 2. Se protokoll 15/6 2014 punkt 4. Resultatrapport.

Bilaga 3. Se protokoll 15/6 2014 punkt 10. Sommarbrev.
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Bilaga 1. Se protokoll 15/6 2014 punkt 4.

Bilaga 2. Se protokoll 15/6 2014 punkt 4.

Bilaga 3. Se protokoll 15/6 2014 punkt 10.

TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ
Sommarbrev 2014
Idag den 13 juni har vi soligt väder med friska vindar i Torekov.
Färska potatis har vi ätit länge; de första plockades redan den 1 maj. Först den tidiga Swift och sedan
sorter som smakar betydligt bättre t ex Magda och Solist.
Föreningen har haft fem styrelsemöte under första halvåret.
Styrelsen har arbetat med ett förslag till nya stadgar. Förslaget kommer att läggas ut på hemsidan och
förhoppningsvis antas på årsmötet.
Ordf och Sia Johnson har deltagit i Byarådets möte med kommunens politiker och tjänstemän.
Sia Johnson är ordförande i Byarådet och Tord Strömberg är vice ordf.
Samhällsbyggnadsutskottets arbetsgrupp Hamn/Strand som bl a arbetar med att lämna förslag till ny brygga
på stranden, uppfräschning av toalettbyggnaden och allmän förbättring av stranden. Toalettbyggnaden är
uppfräschad. Diskussionen om ny brygga har lagts på is. Mer information om detta lämnas på årsmötet.
Föreningens ordförande är med i gruppen.
Vi arbetar nu med årsskriften; Bilder från Torekov. Årsskriften är en nyutgivning av Cecilia Svenssons
årsskrift från 1991/92. Många medlemmar har frågat efter den. Årsskriften ska vara klar till den 18 juli 2014.
Hamnfesten äger rum då. Vi kommer som vanligt att delta.
Årsmötet äger rum torsdagen den 24 juli kl 17.00 i Fabriken. Efter årsmötet kommer årets Kultur och
miljöpris att delas ut. Vi avslutar eftermiddagen med något att äta och dricka.
Kallelse till årsmötet samt förslag till dagordning och årsberättelse kommer att skickas ut i början på juli
2014.
Medlem som avser att lämna motion till årsmötet ombedes att omedelbart e-maila den till ordförande. Adress:
tord.adelsasen@telia.com
Medlem som inte betalat årsavgift ombedes att göra det så snart som möjligt .
Avgiften är 100 kr per person, 150 kr för par eller 250 kr för familj.
Föreningens bankgiro 357-2021.
www.torekovkulturochmiljo.se
TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ ÖNSKAR TREVLIG SOMMAR OCH VÄL MÖTT TILL
ÅRSMÖTET TORSDAGEN DEN 24 JULI 2014.
Tord Strömberg

Ordförande

