PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
TOREKOV KULTUR OCH MILJÖ, 12 december 2009

Närvarande ledamöter: Birgitta Granlund , Bror‐Martin Nilsson, Sia Johnson, Mats Karlsson, Brita
Swan, Jan Ahlin (adj. sekreterare.)
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Brita Swan utsågs att justera protokollet.
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Föregående protokoll lades till handlingarna, förutom punkten ang. rabatter hos TTBF i
samband med medlemsbevis. Punkten kvarstår.
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Bror‐Martin Nilsson valdes till viceordförande. Ordf. kvarstår som kassör (se även
punkt 5.)
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Meddelande
Bror‐Martin rapporterade från Byarådets senaste möte. Frågan om dåligt badvatten
måste utredas med hjälp av kommunen.
Sia redogjorde för Leaderprojektet och dess fortsättning som nytt Leaderprojekt med
finansiering av projektledare m.fl.
Bygglovsansökan från First Camp angående campingstugor och parkering har
återkallats av kommunen. Idrottsföreningen har sänt brev till kommunen med
anmälan om att man vill fortsätta att utnyttja träningsplanen och event. förvärva
denna.
Skrivelse ang. planer på utvidgning av Marinan med fler båtplatser diskuterades.
Styrelsen avvaktar fortsatt utveckling av ärendet.

5

Ekonomin.
Ekonomin är god. Antalet medlemmar uppgår till drygt 200 personer.
Behov finns att upphandla bokföringskonsult för sammanställning av bokslut. Ordf. tar
in anbud, max 5 000:‐
Bror‐Martin undersöker vilka projekt som kan finansieras via Wulffska fonden.
Rapportering vid nästa styrelsemöte.
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Skolprojekt
Ansökan inkommit från Sandlyckeskolan ang. bidrag till pågående matematikprojekt.
Styrelsens mening är att projektet inte uppfyller Kultur och Miljö´s målsättning att
värna och utveckla Torekovs kultur och miljö och ber skolan inkomma med ny
ansökan.
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Varan 2:24
Detaljplan för rubricerat område kommer att utarbetas av kommunen enl. skrivelse
från Bertil Wulff.
Styrelsen avvaktar med synpunkter tills planen ställes ut.
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Marknadsföring
Beslöts att 100 st T‐shirts (vita) försedda med föreningslogon, upphandlas innan
sommaren, för försäljning vid Hamnfesten och genom TTBF. Kostnaden beräknas till
6 500:‐ (65 :‐/tröja)
Beslöts att hemsidan skall innehålla protokoll, verksamhetsberättelser men ej
medlemsförteckning (integritetsskäl). Karsten utarbetar hemsidan.
Brev till medlemmar för verksamhetsåret sändes via e‐mail och för de som ej uppgett
e‐mail adress sändes brevet via vanlig postgång. Inbetalningskort för medlemskap
2010 bifogas.
Medlemsbevis sänds ut efter att medlemsavgift betalats. Karsten ombesörjer
tryckning och inplastning av beviset.
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Nästa års skrift.
Flera förslag diskuterades bl.a. ”Kvinnornas Torekov”, ”Kartornas Torekov”, ”utvalda
hus och dess historia” m.m.
Mats K. och Sia genomför intervjuer med Gösta Johnson och Sven Börjesson m.fl. ang.
gamla Torekovbor.
Mats K. undersöker produktion av skyltar som beskriver utvalda hus historia.
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Miljöpristagare.
Beslöts vem som skall få nästa års miljöpris. Meddelas vid årsmötet 2010.
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Aktiviteter
Olika förslag till aktiviteter diskuterades. Beslöts att satsa på tipsrunda i samband med
2010 års hamnfest. Koordineras med planerat program genom kontakt med TTBF och
idrottsföreningen.
Diskuterades att initiera en strandrensning. Kontakt tas med TTBF för samverkan.
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Övriga frågor
Bror‐Martin tar upp frågan om bidrag till ”fårabonden” i Byarådet.
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Nästa möte
27 mars kl. 14.00. Plats: Varegårdsvägen 101.

Jan Ahlin
mötessekr

Justeras:

Sia Johnson

Brita Swan

