Protokoll
Fört vid årsmöte i Malens Villaägareförening,
tisdagen den 27 juli 2004 kl 18:30 i kommunens sessionssal, Båstad.
Ordföranden Lars Casteborn hälsade de närvarande välkomna.
Speciellt vände han sig till Båstads kommuns tekn.chef Hans Paganus och
Ordföranden i Miljö- och Byggnadsnämnden Ingrid Nygren, vilka kommit för att
besvara frågor från föreningen om skötsel av och planer för Malen. På ordförandens
förslag beslöt årsmötet att först genomföra frågestunden med kommunens
representanter och först därefter övergå till stadgeenliga ärenden.
Med anledning av föreningens 20-års jubileum riktade ordföranden även ett särskilt
välkommen till Henry Nilsson, föreningens förste ordförande och nuvarande
Hedersordförande.
Därefter följde en intressant frågestund om Malens strandfrågor, förtätningar i
bebyggelsen och trafikfrågor på Malen. Kommunens representanter framhöll vikten
av att föreningen skriftligen antecknade sig som remissinstans och Ingrid Nygren
lovade tillse att åtminstone hennes frågor som berör Malen underställs föreningen
för yttrande. Kommunens repr. framhöll vikten av att frågorna löstes långsiktigt .
där ett hinder f.n. var bristande ekonomiska förutsättningar. Trots detta beslöts att
som tillfällig lösning på strandproblemen tillsammans verka för att under 2005
mekaniskt återföra sand från havet. Tillståndsansökan härom skulle omgående
inges till berörd myndighet .
Föreningen tackade genom ordföranden kommunens repr. med varsin flaska vin.
Dessutom överlämnades en bukett blommor till Henry Nilsson.
.
1. Sammanträdet öppnades av Lars Casteborn, som fastslog att den stadgeenliga
delen av årsmötet nu tog sin början.
2. Dagordning. Årsmötet beslöt godkänna det framlagda förslaget till dagordning.
3. Ordförande. Årsmötet beslöt att till ordförande för årsmötet utse Lars Casteborn.
4. Sekreterare. Till sekreterare för årsmötet utsågs Inge Sundin..
5. Justeringsmän. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs SvenArvid Frankenius.
.
6. Kallelse. Ordf. redogjorde för hur kallelse till årsmötet enligt stadgarna gått ut till
medlemmarna. Årsmötet godkände kallelsen.
7. Årsberättelse. Styrelsens berättelse om verksamhetsåret samt årsredovisning hade
delats ut före mötet. Båda handlingarna godkändes av årsmötet.
8. Revisorernas yttrande. Ordinarie revisor Egon Nilsson föredrog revisorernas
yttrande över årsberättelse och årsredovisning med tillstyrkande av ansvarsfrihet
för styrelsen.
9. Ansvarsfrihet. På ordförandens fråga beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret från den 1 maj 2003 till och med den 30 april 2004.

10. Ordförande. På valberedningens förslag omvaldes Lars Casteborn till föreningens
ordförande för verksamhetsåret 2004 – 2005
11. Styrelseledamöter. På valberedningens förslag omvaldes Harriet Hammarlund och
Tommy Ström för en tid av två år.
12. Styrelsesuppleanter. Per-Åke Rosendahl hade undanbett sig återval. På
valberedningens förslag omvaldes Tore Schersten och nyvaldes Anneli Isaksson.

13. Revisorer. På valberedningens förslag omvaldes Dorry Sjöström och Egon
Nilsson. till revisorer för verksamhetsåret 2004-2005.
14. Revisorssuppleanter. På valberedningens förslag omvaldes Erik Fajersson och
Per Holte till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2004-2005.
15. Valberedning. Årsmötet föreslog och omvalde Carl-Axel Sjöström och Anita
Engquist med Carl-Axel Sjöström som sammankallande ledamot till valberedning
för verksamhetsåret 2004 – 2005. Valberedningen hade traditionsenligt haft tre
ledamöter. Då inget ytterligare förslag framkom beslöt årsmötet att valberedningen
för verksamhetsåret 2004-2005 skulle bestå av två ledamöter.
16. Årsavgift. På styrelsens förslag beslöt årsmötet att årsavgiften för verksamhetsåret
2004-2005 skulle utgå med 150 kronor.
17. Stadgeändring. Styrelsens förslag 04 07 27 till stadgeändringar godtogs enhälligt
av årsmötet. Förslaget innebär bl.a. att alla som äger fastigheter, bostadsrätter eller
eljest är åretruntboende på Malen kan bliva medlemmar i föreningen. För att bliva
giltigt erfordras att förslaget godtages vid ytterligare ett årsmöte eller en extra
föreningsstämma.
18. Övriga frågor. Frågor ställdes till styrelsen ang. vad som gjorts för att
fastigheterna ej skall utsättas för inbrott. Torgny Brenton redogjorde för projektet
Grannsamverkan och uppmanade övriga att ta kontakt med Länsförsäkringars repr.
i Örkelljunga. Helen Frankenius lovade att ta upp trafikfrågorna med kommunen.
Harriet Hammarlund inbjöd alla närvarande till 20-årsfirande efter sammanträdets
slut. .
19. Avslutning. Ordföranden tackade styrelsen och andra medverkande i
verksamhetsårets arbete. Avgående styrelsesuppl. tackades med en flaska vin .Ett
särskilt Tack och en flaska vin till Egon Nilsson för dennes kontaktskapande hjälp
mot kommunen. Henry Nilsson tackade för ord och blommor och önskade
föreningen lycka och framgång i fortsättningen. Ordföranden tackade de närvarande
och förklarade årsmötet 2004 avslutat.
Därefter började 20-årsfirandet.
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