PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ, 25 sept 2009
Närvarande ledamöter: Birgitta Granlund ,Cajsa Jansson, Sia Johnson, Mats Karlsson, Brita
Swan.

1

Mötet leddes av ordf. Sia Johnson. Till mötessekreterare, fram till årsmötet 2010
adjungerades Jan Ahlin.

2

Brita Swan utsågs att justera protokollet.

3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

4

På grunt av lågt mötesdeltagande, beslöts att styrelsen konstituerar sig vid nästkommande
möte.
Föreningens adress är Varegårdsvägen 101, 260 93 Torekov.

5

Meddelande
Frågan om bidrag till fårabonden återremitteras till byarådet för åtgärd. (se brev till
byarådet)
Inga åtgärder beträffande återplantering av träd i Kyrkparken är för närvarande aktuella.
Skötselplan för Strandskogen kommer att presenteras av kommunekologen, Johan
Hamringe, den 7 sept. 2009. Föreningen kommer att ges tillfälle att ge synpunkter på
förslaget.
Ordf. avgav lägesrapport ang. Leaderprojektet. Nuvarande fas beräknas vara avslutat i
december 2009. 2 öppna möten på Gamla skolan, är aviserade till sista torsdagen i oktober
och november, tid 18.30.

6.

Ekonomin.
Ekonomin är god. Antalet medlemmar uppgår till drygt 200 personer.

7.

Stadgarna.
Föreslaget tillägg till stadgarna beträffande miljöpris och hedersmedlemmar bordläggs till
kommande möte.

8.

Campingen (First Camp)
Yttrande om föreliggande planer ang. fritidshus och parkering i och i anslutning till First
Camp, Torekov godtogs enhälligt. Ordförande sänder yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden i Båstad.

Uppdrogs åt Brita Swan att vid Byarådsmötet 6 okt. 2009, representera TKoM och där
redogöra för styrelsens mening ang. planerade åtgärder för First Camp.
9

Hemsidan
Frågan bordläggs till kommande möte.

10

Medlemsbevis
Ordf. presenterade förslag till utformning av medlemsbevis. Förmåner som kan kopplas
till beviset utreds vidare. Som medlemsförmån föreslogs att medlem kan köpa årsskrifter
till rabatterat pris.
Cajsa Jansson undersöker om TTBF kan ge rabatt på utvalda varor.

11. Nästa års skrift.
Flera förslag diskuterades bl.a. ”Kvinnornas Torekov”, ”Kartornas Torekov”, ”utvalda
hus och dess historia” m.m.
Styrelsemedlemmar uppmanas att inkomma med förslag till nästa möte.
12. Miljöpristagare.
Olika namn diskuterades. Styrelsen uppmanas att inkomma med förslag till nästa möte.
13 Aktiviteter
Olika förslag till aktiviteter diskuterades. Beslutades att föreningen deltar i årets
julmarknad, 6 december.
Förslag: historisk tipsrunda i byn som avslutas med korvgrillning(barnaktivitet),
föreläsningar, excursioner på Torekovs mal, strandrensning tillsammans med TTBF,
utvalda hus förses med skyltar som berättar dess historia m.m.
J.A. undersöker tryckning av logon på T-shirt och muggar.
Fler förslag förväntas till nästa möte.
14 Övriga frågor
Inga frågor tillkom.
15

Nästa möte
Preliminärt 4 december kl. 15.00, Varegårdsvägen 101.
Jan Ahlin
mötessekr
Justeras:

Sia Johnson

Brita Swan

