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Protokoll 
fört vid årsmöte i Malens Villaägareförening tisdagen den 25 juli 2006  
kl. 19.00 i kommunens sessionssal, Båstad. 
 
1.  Öppnande.Ordföranden Lars Casteborn hälsade de närvarande välkomna och 

vände sig då speciellt till förvaltningschefen Hans Paganus 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 Hans Paganus varefter följde en frågestund under ca 30 minuter där 
audiotoriet framställde frågor angående trafik i Malen och skötsel av stranden, då 
särskilt åtgärder för att återföra och behålla sanden på stranden. Paganus ställde 
ut i utsikt att tången som samlades på stranden skulle transporteras bort i stället 
för att läggas upp på stranden samt att så snart extremt lågvatten förekommer 
skulle försök göras med att enligt Länsstyrelsens tillstånd ta upp sand utifrån 
havet och lägga denna på stranden. 
 
Föreningen tackade Paganus 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 valdes Inge Sundin. 
 
5. Justeringsmän. Valdes Bruno Ekelund och Tommy Ström att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 
 
6. Kallelse. Ordföranden 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. Harriet Hammarlund redogjorde för årsredovisningen 
för tiden 20050501-20060430 

 
8. Revisorernas yttrande. Dorry Sjöström föredrog revisorernas yttrande över 

årsberättelse och årsredovisning med tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.. 
 
9. Ansvarsfrihet. Beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 20050501-20060430. 
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10. Val av ordförande. På valberedningens förslag omvaldes Lars Casteborn till 
föreningens ordförande för verksamhetsåret 2006-2007. 

 
11. Val av styrelseledamöter. Val skall ske av två styrelseledamöter för 2 år. I tur 

att avgå är Harriet Hammarlund och Tommy Ström. På valberedningens förslag 
omvaldes Harriet Hammarlund och Tommy Ström på 2 år.  

 
12. Val av styrelsesuppleanter. Meddelade ordföranden att Ina Zachrisson avböjer 

återval. På valberedningens förslag nyvaldes Anneli Isaksson som 
styrelsesuppleant för 2 år. 

 
13. Val av revisorer. På valberedningens förslag omvaldes Dorry Sjöström och 

Egon Nilsson till revisorer för verksamhetsåret 2006-2007. 
 
14. Val av revisorssuppleanter. På valberedningens förslag omvaldes Ina 

Zackrisson och Per Holte för verksamhetsåret 2006-2007. 
 
15. Val av valberedning. Årsmötet föreslog och omvalde Carl-Axel Sjöström och 

Anita Engquist som ledamöter av valberedningen med Carl-Axel Sjöström som 
sammankallande för verksamhetsåret 2006-2007. Valberedningen hade 
traditionsenligt haft tre ledamöter tidigare. Då inget ytterligare förslag framkom 
beslöt årsmötet att valberedningen för verksamhetsåret 2006-2007 skulle bestå av 
två ledamöter. 

 
16. Årsavgift. På styrelsens förslag beslöt årsmötet att årsavgiften för 

verksamhetsåret 2006-2007 skulle utgå med oförändrat belopp, 150 kronor.  
 
 
17. 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 ärenden firman 
tecknas av styrelsen. 

 
18. Övriga frågor. Ordföranden riktade ett tack till styrelsen och övriga för det år 

som gått till ända och överlämnade som tack till Arvid Frankenius, Egon Nilsson, 
Mai-Liss Casteborn, Ina Zackrisson en flaska vin som tecken på föreningens 
tacksamhet. 

 
19. Avslutning. Då inga ytterligare frågor återstod att behandla förklarade 

ordföranden  mötet avslutat. 
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Båstad 2006-07-25 
 
Vid protokollet 
 
____________________ 
Inge Sundin 
 
  Justeras: 
 
  Båstad den 
 
 
      
  _________________        _______________ 
 
 
  _________________ 


