
                    Protokoll 
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 10 maj 2005 i Kunskapshuset Agardh, Båstad. 
 
 
Närvarande: Jimmie Bengtsson (JB) 
  Bruno Ekelund, (BE) vice ordf. 
  Helen Frankenius (HF). 
  Sven-Arvid Frankenius (SAF). 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
  Jörgen Hansen, (JH).  
  Anders Johansson (AJ)  
  Tommy Ström, (TS). 

 
           
         1.   Öppnande.            Ansvar: 

Vice ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

2. Protokollförare.    
JH utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                                         JH               
           

3. Justeringsperson 
Till att jämte v. ordf. justera protokollet utsågs JB.           JB 

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.  
. 

5. Föregående styrelseprotokoll. 
Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom utan kommentarer,  
varpå det lades till handlingarna. 

 
6. Ekonomi. 

Kassören hade inga väsentliga förändringar i medlemsantalet att rapportera. 
Ekonomisk ställning 2005-04-30: 
   

Sparkonto 101 160 SEK 
  Företagskonto        300 
  Transaktionskonto   98 

 
7. Värvningskampanj. 

Styrelsen beslöt att genomföra en värvningskampanj med utskick före  
midsommar. LC hade åtagit sig att kontakta magasinet och Båstad Radio                     LC 
(Anneli) för att ev få ett inslag i något passande program. Styrelsen uppdrog              
också åt LC att författa ett utskick. HH åtog sig att vara sammankallande i                   HH 
en arbetsgrupp bestående av JB och HF för utläggning i brevlådorna till de               JB 
boende på Malen. Exakt tidpunkt beslutas av LC i samråd med HH.                              HF 
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8. Strandrensning. 

Styrelsen beslöt att arrangera en strandrensning måndagen den 23 maj 2005  
med början kl 17:00. Delatagare: Styrelseledamöter med resp. och andra, man                 JH 
kan få med sig. Koordinator är JH, som sänder ut e-mail som påminnelse. JB                 JB 
åtog sig att ordna mat och grill. HH anskaffar vin och AJ organiserar soppåsar                 HH 
och kommunens avhämtning av fyllda sådana. HF påpekade att det nu var för                  AJ 
sent att få med skolbarn (Anneli). Deras program var sedan länge fastlagt. 

 
9. Årsmöte. 

Styrelsen beslöt att årsmötet skall hållas tisdagen den 26 juli kl. 19:00 i kom- 
munens sessionssal. TS åtog sig att snarast boka lokalen. HH sätter in annons                  HH 
med kallelse enligt stadgarna förslagsvis den 9 juli samt dagen före årsmötet  
som en påminnelse. Likaså kan ev. utskick i brevlådor göras. I vanlig ordning 
lämnar HH reviderad årsredovisning och LC styrelsens verksamhetsberättelse                 LC 
i god tid (före juni månads utgång) till TS för tryckning.                                                    TS 
 
HH åtog sig att ordna med enkel förtäring och dryck. Medhjälpare anmäler sig  
till HH eller kontaktas av LC på begäran av HH. LC samordnar mötet med                      HH 
valberedning etc. samt inbjuder föredragshållare. Styrelsen föreslog kommunal-              LC 
råden Elofsson och/eller Nilsson. Föredrag och frågor bör koncentreras till  
Malen. 

 
10. Rapport från projektgrupper. 

 
a)   Strandområde. 

Ordf LC, JH och JB hade den 14 april sammanträffat med stads- 
arkitekt Folkesson, parkingenjör Warpman, kommunekolog Röjestål  
och en representant från konsultfirman Landskap & Mangement.(L&M) 
Man blev snabbt eniga om att planen är för ambitiös för kommunens  
resurser och ekonomi samt beslöt att utarbeta en reviderad, mer rea- 
listisk plan. MVF framförde sina synpunkter från styrelsemötet  
2004-05-24 och medlemsmötet 2004-08-30. L&M antecknade och 
skall utarbeta den reviderade planen. MVF framförde att man vill ha 
planen i god tid före årsmötet den 26 juli i år. Kommunen står för 
kostnaden för den revisionen av planen. 

 
b) Sand och strand. 

Genom ordf. försorg tillställdes kommunalrådet Elofsson ett brev,  
vilket resulterade i ett möte med ordf. och Tore Scherstén. En detalj- 
redovisning får anstå till nästa sammanträde men mötet lär enligt un- 
derhandsinformation ha varit positivt. 

 
11. Trafikfrågor. 

HF redogjorde för försöken att få kommunens tekn. Chef Hans Paganus att  
utarbeta en plan för trafiken i närområdet till skolan. Någon respons hade inte 
erhållits. Ett brev till kommunen har därför avsänts den 6 maj 05. Arbetsgruppen 
HF, JB, AI har föreslagit att Nygatan avstänges för genomfart på lämpliga ställen. 
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12. Övriga frågor. 
Styrelsen beslöt att Egon Nilsson skulle presenteras en flaska vin för sina             LC 
Insatser i samband med Valborgsmässobålet. 
 
Ordf. hade fått offert på en ansvarsförsäkring för styrelsen till en kostnad  
av 1 500 SEK. Styrelsens uppdrog åt ordf. att analyser risker och det skydd,                 LC 
som skulle erhållas, för senare beslut i styrelsen om försäkringen. 
 
BE anmälde att Föreningen Gamla Båstad, Pensionat Enehall och kommunens  
röjlag hade diskuterat ett förslag att göra en stig på Örebäckens södra sida  
från bron vid Enehall till Kungsbergsvägen. I samband med detta skulle man  
göra en varsam röjning av området till en naturpark. Styrelsen beslöt att MVF              BE 
skulle ställa sig bakom förslaget, men ansåg att föreningens ekonomiska resur- 
ser tills vidare skulle koncentreras på strand och strandområde. 

  
13. Nästa sammanträde. 

Styrelsen beslöt att nästa sammanträde är tisdagen den 14 juni 2005 kl. 19:00  
i Kunskapshuset Agardh. 

 
         12. Avslutning.  
                Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutet. 
 
 
           
          Båstad 05-05-14  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
          Jörgen Hansson                Bruno Ekelund                             Jimmie Bengtsson          
   

 


