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1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justeringsvenbo 
Sten-Åke Persson väljs att justera dagens protokoll. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

4. Förra mötet 
Förra mötet hölls den 7:e maj. 
OB går igenom punkterna från förra mötesprotokollet. 

 
5. Pågående ärenden 

Inga pågående ärenden. 
 

6. Inkomna ärenden 
Ärende har inkommit från Erika Burkvist angående trafiksäkerheten på ön, och om 
att sätta upp Lekande barn-skyltar på vissa platser. Styrelsen diskuterar om 
trafiksäkerhet är ett problem. Med Lekande barn-skyltar kan man lyfta upp frågan. 
OB beställer skyltar. 

 
7. Leaderprojektet 

Inga uppdateringar. 
 

8. Internkommunikation 
Viktigt att alla dokument från föreningen läggs upp i G-Drive. De styrelsemedlemmar 
som har dokument laddar upp dessa på G-Drive alternativt skickar till VSH. 
 

9. Externkommunikation 
VSH förtydligar aktionspunkter för att kunna slutföra nya hemsidan. 
 

10. Midsommar 
Midsommarfirandet samordnas med hembygdsföreningen. Gotte kommer spela. 
Kostnaderna bör delas med Hembygdsföreningen.  SÅ kollar med Magnus om 
traktorsläp. EA undersöker om intresse finns från barnen att sjunga såsom på 
Valborg. 

 
11. Besök i SIMRIS 

OB var på EONs visning av SIMRIS och fick där en genomgång av projektet. OB 
pratade med de ansvariga om Ven och uttryckte hur bra ön är för detta ändamål. Alla 
i Simris var jättenöjda med systemet. Regionschefen skulle träffa stadsdirektören i 
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LA för att diskutera Ven. OB har pratat med Björn O. Persson som är intresserad av 
biogasanläggning för Ven. 

 
12. MSP 

Byggstart för MSP idag. PEAB gör markarbetet. Gymmet byggs v.27 och v.30 byggs 
multisportplanen. Invigning i augusti. Vi informerar om att bygget ska starta.  

 
13. Vård 

OB har inte träffat Inger än. 
 

14. Möte med Ventrafiken 
OB har haft möte med Linus Olsson på Ventrafiken som uttryckt att han vill 
samarbeta och ha jämna möten med byalaget. Han undrade om byalaget har 
majoritetsstöd bland venborna. Ventrafiken har nått maxkapacitet med fordon och 
funderar på om och isf. hur man kan lösa detta med befintliga båtar. OB tog upp 
parkering i anslutning till färjan för venbor. Linus vill lösa situationen med den 
dåliga hundburen på Uraniborg. Ang Skånetrafikens sommarkort har Ventrafiken för 
avsikt att se till att få vara med på nästa år. 

 
15. Övriga frågor 

Föreningen behöver fler medlemmar och ska ta fram en enkel och snabb plan för 
detta uppnå detta. 

 
16. Nästa möte 

Sommaruppehåll till 6 augusti. 
 
 

 
 
 

Vid protokollet: 
Viktor Silfverhjelm Hultqvist 
 
Undertecknat: 
Oscar Burkvist 
 
Justerat av: 
Sten-Åke Persson 
 
 
Protokollet är digitalt signerat genom Kivra.  
Signeringsloggen är arkiverad tillsammans med protokollet. 

 
 

 
 

 


