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Protokoll
fört vid årsmöte i Malens Villaägareförening tisdagen den 26 juli 2005
kl. 19.00 i kommunens sessionssal, Båstad.
1.

Öppnande.Ordföranden Lars Casteborn hälsade de närvarande välkomna.
Speciellt vände han sig till kommunalrådet Lars Elofson som ställt sig till
förfogande för information och frågor angående aktuella Malenärenden.
På förslag av ordföranden beslöt årsmötet att före stadgeenliga frågor lämna ordet
till Tore Schersten och ordföranden som lämnade en redogörelse för ett besök i
Gilleleje i Danmark under oktober 2004 för att studera det lyckade resultatet av
åtgärder för att återföra och behålla sanden på stranden. Lars Casteborn
redogjorde för ett av kommunen och föreningen framtaget förslag från
konsultföretaget ”Landskap och Management” till skötselplan för strandområdet
vid Malen som nu färdigställts. Planen har tagits fram i samarbete med
kommunen och kan ses som ett ”smörgåsbord” för vad som kan komma att göras
när ekonomin så tillåter. .
Därefter lämnade Lars Elofson en information om aktuella frågor angående
stranden, skötselplanen, trafikfrågor m m som berör Malen. Han meddelade att
kommunen anslagit 200 000:-/per år i sin budget till år 2007 för att vidtaga
åtgärder med stranden. En ny tjänst kommer att inrättas i kommunen som bl a
skall se över trafikfrågorna i Malen. Den kortsiktiga lösningen beträffande
stranden som föreslogs vid förra årsmötet för att mekaniskt återföra sand till
stranden skall genomföras 2006. De närvarande fick därefter tillfälle att ställa
frågor till Lars Elofson.
Föreningen tackade kommunalrådet för hans medverkan och överlämnade en
flaska vin.
Årsmötet övergick därefter till dagordningen.

2.

Dagordning. Årsmötet godkände 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 Jimmy
Bengtsson

6.

Kallelse. Ordföranden redogjorde för hur kallelse till årsmötet enligt stadgarna
gått ut till medlemmarna. Årsmötet godkände kallelsen.
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7.

Årsberättelse. Styrelsens berättelse om verksamhetsåret samt årsredovisning
hade delats ut före mötet. Harriet Hammarlund redogjorde för årsredovisningen
för tiden 20040501-20050430

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 2004 till och med den 30 april
2005.

10. Val av ordförande. På valberedningens förslag omvaldes Lars Casteborn till
föreningens ordförande för verksamhetsåret 2005-2006.
11. Val av styrelseledamöter. Val skall ske av fyra styrelseledamöter för 2 år. I tur
att avgå är Bruno Ekelund, Helen Frankenius, Anders Johansson och Sven-Arvid
Frankenius. Sven-Arvid hade undanbett sig omval. På valberedningens förslag
omvaldes Bruno Ekelund, Helen Frankenius och Anders Johansson samt
nyvaldes Tore Schersten för en tid av 2 år.
12. Val av styrelsesuppleanter för 2 år. I tur att avgå är Jimmy Bengtsson och
Jörgen Hansson. Anneli Isaksson har flyttat från Malen och Tore Schersten har
blivit vald som ordinarie ledamot. På valberedningens förslag omvaldes Jimmy
Bengtsson och Jörgen Hansson samt nyvaldes Ina Zachrisson och Tor Thuresson,
alla för 2 år.
13. Val av revisorer. På valberedningens förslag omvaldes Dorry Sjöström och
Egon Nilsson till revisorer för verksamhetsåret 2005-2006.
14. Val av revisorssuppleanter. På valberedningens förslag omvaldes Erik
Fajersson och Per Holte till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2005-2006.
15. Val av valberedning. Årsmötet föreslog och omvalde Carl-Axel Sjöström och
Anita Engquist med Carl-Axel Sjöström som sammankallande ledamot till
valberedning för verksamhetsåret 2005-2006. Valberedningen hade
traditionsenligt haft tre ledamöter. Då inget ytterligare förslag framkom beslöt
årsmötet att valberedningen för verksamhetsåret 2005-2006 skulle bestå av två
ledamöter.
16. Årsavgift. På styrelsens förslag beslöt årsmötet att årsavgiften för
verksamhetsåret 2005-2006 skulle utgå med 150 kronor.
17. Stadgeändring. Vid årsmötet 20040729 godkänt förslag till stadgeändring
godkändes nu av årsmötet för andra gången och är därmed stadgeenligt godkänt.
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18. Firmateckning. På förslag av ordföranden godkände årsmötet att föreningens
firma i löpande ärenden till ett värde understigande 5.000 kronor skulle tecknas
av ordförande och föreningens kassör var för sig samt att i övriga ärende firman
tecknas av styrelsen.
19. Övriga frågor. Ordföranden riktade ett tack till styrelsen och övriga för det år
som gått till ända och överlämnade en flaska vin som tack till avgående
styrelseledamoten. Även Jimmy Bengtsson som betalat namnskyltar vid bryggan
fick en flaska vin ävensom Egon Nilsson för det arbete han nedlagt vid kontakt
med kommunen. Även ordföranden i valberedningen, Carl-Axel Sjöström, samt
Mai-Liss Casteborn, Sofia Warpman och Harriet Hammarlund fick var sin flaska
vin som tack för det arbete de nedlagt i föreningen.
20. Avslutning. Då inga ytterligare frågor återstod att behandla förklarade
ordföranden mötet avslutat.
Båstad 2005-07-26
Vid protokollet
____________________
Inge Sundin
Justeras:
Båstad den

_________________

_______________

