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1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justeringsvenbo 
Viktoria Löwenthal väljs till att justera dagens protokoll 
 
3. Godkännande av dagordningen 

 
4. Förra mötet 

Förra mötet som hölls den 9:e april 
 

5. Pågående ärenden 
Juni-september kommer toaletterna finnas på Gröningen – ärendet är avslutat. 
Webbenevenemangskalendern kommer Turistbyrån stå för – ärendet är avslutat. 
 

6. Inkomna ärenden 
Föreningen är inbjudna till Simris EON, som har visning för en del byalag i Skåne, 28 maj 
kl. 10. 
 
Föreningen är inbjudna till Hela Sverige Ska Leva Skåne – byplanering – 24 maj och 4 
juni i Höör. SÅ lägger upp information i styrelsegruppen. 

 
7. Valborg – utvärdering 

Föreningen arrangerade trots regn och blåst ett trevligt valborgsfirande som 
uppskattades av de som närvarande. Dock var planeringen och arbetsfördelningen av 
arrangemanget något bristande. Till nästa år bör föreningen utse en särskild arbetsgrupp 
för detta som kan arbeta mer koncentrerat och ”rakt på”. 

 
8. Leaderprojektet  

SÅ informerar om att resultatet av förstudien ska presenteras 17 juni. 
 

9. Intern kommunikation 
Underlag till TechSoup är inskickat för validering för tillgång till G-Suits för 
kollaboration och fildelning. 
 
Föreningen måste se till att extern information kommer till byalagets e-post och ej 
personliga e-postkorgar. 

 
10. Extern kommunikation, Facebook, nya hemsidan 

Föreningen bör använda en standardsignatur på ex. Facebook som snabbt beskriver hur 
man blir medlem. 
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VSH lägger upp utvecklingsversionen av hemsidan för styrelsegruppens åtkomst. VSH 
och LÖ behöver stöd och input från övriga styrelsen för att slutföra arbetet med 
hemsidan. 
 

 
11. Möte med (m) 

Oscar har haft möte med moderaterna som tycker det är viktigt med ett starkt byalag 
som kan kommunicera med kommun och venbor och fungera som ett ”filter”. Nya möten 
med andra partier är inplanerade.  

 
12. Vård 

Föreningen behöver göra sig en klar förståelse över hur vården på Ven ska bedrivas efter 
att Inger slutar. OB ska träffa Inger och höra från henne om planen för framtiden. Vården 
på ön är en viktig boendefråga som är angeläget för alla. 

 
13. Multisportplan 

Finns en färdig skiss med både MSP och utegym inlämnat till kultur- och 
fritidsförvaltningen. Statens Fastighetsverk har sagt ja. Kommunen ska träffa Gustav Alm 
om ärendet. 

 
14. Övriga frågor 

Alma Bengtsson har visat intresse för att bli suppleant i styrelsen. Kan ev. bli adjungerad 
under tiden tills inval. 
 
Byalaget bevakar händelseutvecklingen inom skolförvaltningen inom kommunen. Ett 
flertal höga chefer har avgått. 
 
Föreningen har fått förfrågan från Kulturföreningen om att stödja dem i deras arbete för 
att rusta upp kulturhuset. 
 
Barnens Geografibok har utkommit med berättelser från barn på öar i hela Sverige. 
 
Föreningen bör ta tag i den enkät som byalaget gjorde hösten 2014 och eventuellt 
producera en presentation av detta. Sara ska ta fram detta enkätsvaren. 

 
 

15. Nästa möte 
Nästa möte är 4 juni kl. 18:15 
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Vid protokollet: 
Viktor Silfverhjelm Hultqvist 
 
Undertecknat: 
Oscar Burkvist 
 
Justerat av: 
Viktoria Löwenthal 

 
 
Protokollet är digitalt signerat genom Kivra. 
Signeringsloggen är arkiverad tillsammans med protokollet. 

 
 
 
 

 
 
 


