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1. Mötets öppnande 
 

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

3. Godkännande av dagordningen 
 

4. Förra mötet 
Förra mötet hölls den 3 oktober. 

 
5. Elisabeth lämnar styrelsen 

EA har beslutat att lämna styrelsearbetet. Hon beskriver ett antal anledningar till detta: a) för 
stor press att kliva fram i offentliga sammanhang för att ingen annan vill, b) för stora och 
komplicerade projekt med spretiga beslutsvägar, c) hon känner att hon inte har tid eller kan 
vara så delaktig som hon vill, d) för mycket kritik och sura miner från omvärlden. 

 
Styrelsen är överens om att styrelsearbetet aldrig ska vara för betungande för en enskild 
styrelsemedlem. 

 
OB framlägger att han inte tycker att styrelsearbetet ska fungera som så att alla ska vara 
insatta i alla frågor, utan att styrelsemedlemmar ska engagera sig i frågor som de är bra på 
och brinner för. Styrelsen är ense om att styrelsemötena bör effektiviseras. Mer av arbetet 
måste ske ”utanför” och ”mellan” styrelsemötena genom arbetsgrupper och mer 
konkretiserade aktionspunkter. Styrelsemötena bör ägnas åt att rapportera och ta beslut. 

 
6. Pågående ärenden 

Inga pågående ärenden. 
 

7. Inkomna ärenden 
Inga inkomna ärenden. 

 
8. Stormöte 

OB och VSH går igenom sitt förslag på upplägget på stormötet med bildspel, rubriker och 
diskussionspunkter.  

 
9. Filmvisning 

SN har haft svårt att få ihop det med datum men kommer ta detta med AO och spika detta så 
fort som möjligt. 
 

10. Möte med Torkild Strandberg 
OB har haft möte med Torkild Strandberg angående kommunens inställning i ett antal frågor.  
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Skolan 
Torkild ansåg att det bör vara en skola på Ven men att man måste kunna garantera kvalitén.  
 
Bostäder på Ven 
Landskronahem har fått i uppdrag att bygga mer i byarna. Torkild ställde sig frågandes till att 
bygga på Ven men var heller inte negativ. 
 
Ventrafiken 
Kommunen arbetar för att Skånetrafiken ska förlänga avtalet med Skånetrafiken. Det rör sig 
annars om 10,5 mkr i förlorad intäkt.  
En ev. extra kvällstur på lördagar framstod Torkild som positivt inställd till. 
 
Återvinning på Ven 
Torkild tyckte det var märkligt att företagare inte får lov att återvinna på Ven.. 
 
OB föreslog att byalaget träffar Torkild eller annan representant en gång i kvartalet. 
 
OB lade också fram föreningens intresse för lokal energiproduktion på Ven. Torkild var 
positiv ställd mot detta. 
 

11. Möte med Ventrafiken 
OB har haft möte med Linus Olsson på Ventrafiken. 
 
Renovering av Uraniborg 
Salongen på Uraniborg ska byggas om och få runt 50 sittplatser mer. Salongen kommer ha 
hundavdelning, allergiavdelning och ev. en barnavdelning.  
 
Högre driftkostnader och biljettpriser 
Ventrafiken kommer framöver ha högre driftkostnader pga. av högre bränslepriser, vilket 
kommer leda till att Ventrafiken måste höja biljettpriserna. Ev. prishöjningar kommer främst 
påverka enkelbiljetter. Pendlarkort kommer däremot ev. kunna sänks i pris. OB tog upp 
frågan om grupprabatter och frågan man kan erbjuda grupprabatter till en förening där bara 
folk skrivna på Ven kan bli medlemmar. 
 
Linus menar att de har gjort en undersökning där de kommit fram till att det är billigare att 
gå in på Skånes Djurpark än att åka till Ven. Detta motiverar högre biljettpriser. 
 
OB tog upp frågan om att kunna köpa årskort men med uppdelad betalning istället för en 
engångssumma på 4 500 kr. 
 
VL poängterar att vi framöver är minst två representanter från byalaget är med på liknande 
möten. 
 

12. Besök av Sven Svederberg 
Sven Svederberg var inbjuden till styrelsemötet. SV tar upp behovet av en trappa i den lilla 
stigen som går ned till Norreborg. Han anser att en trappa där hade varit en kvalitetshöjning 
för hela Ven.  
 
OB påtalar att SS kompetens inom sjukvård och energiproduktion är viktig för byalaget. 
Styrelsen måste aktivt utreda hur den framtida situationen för sjukvård på Ven ser ut. SS 
kollar upp gällande avtal och undersöker möjligheterna för att bilda en liten arbetsgrupp för 
detta. Styrelsen beslutar att adjungera SS på styrelsemötena fram till nästa ifyllnadsval. 
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13. Skolan 
VL har kontaktat föräldraföreningen och har pratat med Cecilia Kinnerfeldt om hur de ställer 
sig till den ändrade schemaläggningen, vilket hon ej hade några särskilda åsikter om. De 
flesta föräldrar planerar för att när barnen når årskurs 4 så slutar de på Ven för att det är för 
dålig schemaläggning därifrån. VL upplever att föräldraföreningen brister i kommunikation 
och/eller att de drivande i föreningen vill att skolan upphör efter årskurs 4 för att 
undervisningen inte håller tillräckligt hög kvalité. I brist på bättre diskussion anser styrelsen 
att byalaget bör driva skolfrågan. 
 
VL, SN och LÖ är med och bildar en arbetsgrupp som ska arbeta för en bra skola på Ven. 
 

14. Trafiksäkerhet på Ven 
VL har fått reflexvästarna som delas ut på stormötet. 
 

15. Möte i Höör om lokal energiproduktion 
OB var på möte i Höör som gav mycket. Föreningen bör starta en arbetsgrupp som heter 
Energiproduktion som OB driver med SS.  
 

16. Lokal förvaltning 
Jordbruksverket har börjat handlägga ansökan om delutbetalning. 
 

17. Övriga frågor 
VSH och SN kommer gå på näringslivsmötet 20/11. 
 

18. Nästa möte 
Nästa möte blir onsdagen 5 december. 

 

 
 
 

 
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. 

 

 


