
                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
måndagen den 15 augusti 2005 i Kunskapshuset Agardh, Båstad. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (LC) Ordf. 
  Bruno Ekelund, (BE) vice ordf. 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
  Jörgen Hansen, (JH).  
  Anders Johansson (AJ) 
  Tore Scherstén (TSc)  
  Tommy Ström, (TSt). 
  Ina Zachrisson, (IZ). 

 
         1.   Öppnande.            Ansvar: 

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

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

3. Justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs AJ.                    AJ 

 
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 HH rapporterade ställningen 2005-08-12: 
   

Specialinlåning Standard 138 560 SEK 
  Företagskonto                300 
  Transaktionskonto        1 050 

  Kassa         314 

  Summa tillgångar 138 224 
Antal medlemmar        334 

 
HH bad vidare att få framföra föreningens tack till Jimmy Bengtsson och  
Anneli Isaksson för värdefull hjälp med utdelandet av kallelse etc till årsmötet.  
HH vände sig också till TSt med önskan om att få tillgång till kommunens 
Fastighetsregister för Malenområdet. TSt lovade ombesörja detta.           TSt 

 

7. Värvningskampanj. 
Styrelsen beslöt att genomföra en värvningskampanj med utskick, reklam etc   
våren 2006.                  LC 

 

8. Årsmöte. 
Styrelsen bedömde att ca 60 medlemmar närvarade vid årsmötet den 26 juli. 

 



Malens Villaägareförening styr.prot. fr. 050815         Sid 2 
 

Det ansågs att kommunalrådet Lars Elofssons anförande och svar på med- 
lemmarnas frågor var intressant och upplysande om än inte så konkret, som 
man kanske önskat sig. Styrelsen beslöt att de positiva uttalandena måste 
utnyttjas genom att de grupper, som i föreningen arbetade med de olika 
frågorna, måste söka få fram konkreta beslut. 
 
Styrelsen noterade också att den viktiga frågan om stadgarna nu stadgeenligt 
hade beslutats av två på varandra följande årsmöten och därigenom lagts 
fast. BE fick i uppdrag att skriva ut de nya stadgarna i enlighet med årsmötets                BE 
beslut för att presenteras vid nästa styrelsesammanträde. 

 

9. Rapport från projektgrupperna. 
a) Strandområde.  På förslag av LC beslöt styrelsen att LC, JH och IZ  

skulle med stöd av årsmötet kräva konkreta beslut av kommunen då 
det gällde renovering av stigen mellan strandpromenaden och stranden              LC 
samt upprättande av utsiktsplats i enlighet med fastställd plan. 

 
b) På förslag av TSc beslöt styrelsen att han och LC skulle med stöd av 

årsmötet kräva konkreta beslut om dels att söka tillstånd för att hämta 
sand från revlarna utanför stranden dels lägga sandspärrar enligt vad 
som visades vid årsmötet. Vidare skulle krävas att då tillstånd erhållits              TSc 
skulle åtgärderna senast våren 2006 verkställas av kommunen. 

 

10. Trafikfrågor. 
Anneli Isaksson hade lämnat styrelsen och denna utsåg Ina Zachrisson att 
efterträda Anneli i gruppen. Styrelsen uppmanade gruppen HF, JB och IZ att  
sammanträda och vid nästa styrelsesammanträde lägga fram förslag till för- 
bättrande av trafikmiljön på Malen. Svar på brevet till Tekn. Chefen. Paganus                HF 
skulle också avkrävas denne. 

 

11. Övriga frågor. 
JH fick i uppdrag att kontakta turistchefen Peter Lundqvist för ett samman-                JH 
Träffande med LC och JH. 
 
HH föreslog att styrelsen vid nästa sammanträde skulle behandla frågan om                    LC 
fest eller annat, som kunde uppskattas av medlemmarna. 

 
12. Nästa sammanträde. 

Styrelsen beslöt att nästa sammanträde är måndagen den 12 september 2005  
kl. 19:00 i Kunskapshuset Agardh.               LC 

 
         13. Avslutning.  
                Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutet. 
 
          Båstad 05-05-14  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
          Bruno Ekelund                Lars Casteborn                             Anders Johansson          
   

 


