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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)  
tisdagen den 24 oktober 2006 hos Bruno Ekelund. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Jörgen Hansen 
  Tommy Ström 
                                     Tore Scherstén,  

Bruno Ekelund 
Jimmie Bengtsson 
Anneli Isaksson    

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

2. Protokollförare.    
Jimmie utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                               
                                  

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

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.   
                 Mötet inleddes med en tyst minut för Anders Johansson som avled några dagar efter 

                 föregående styrelsemöte. Anders hade varit med sedan föreningen startade. 

                 Harriet ordnade med blommor till begravningen och Gisela Johansson har framfört sitt 

                 varma tack till föreningen. 

  

5.   Föregående styrelseprotokoll.  
Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till    
handlingarna.  

 
6. Ekonomi. 

Ordf redovisade i Harriets frånvaro den aktuella ekonomiska ställningen.  
 

Sparkonto 188375 
Företagskonto 300 
Transaktionskonto 200 
Kassa 97 
Summa 188922 

 
Påminnelse om årsavgiften har sänts ut vecka 40 och 41. Det blev drygt 50 st, 
några per post men de flesta i brevlådan. Hittills har detta utskick resulterat i två 
inbetalningar. 
  

7. Rapport från projektgrupperna. 
Vid förra styrelsemötet beslöts att ordf skulle göra en sammanställning av 
genomförda och icke genomförda åtgärder att presentera för kommunen inför 
2007, Denna samt ett försättsbrev diskuterades och styrelsen beslöt därefter att 
detta skulle skickas till kommunen med begäran om svar senast 1 december.  
a) Strandområde. 

                     Inget nytt.  
                 b) Bunker/utsiktsplats 
                     Jimmy har allt klart med utsiktsplatsen och kommunen och montering beräknas 
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                     genomföras i vår. Ordf har haft en uppföljande kontakt med Per Adbro  
                     angående möjligheten att öppna och visa bunkerns insida, ev som ett  inrett  
                     minimuseum.  
                 c) Sand och strand. Inget nytt. 
  

 8.     Trafikfrågor 
   Anneli har träffat trafikingenjören Martin Wester för att diskutera de för föreningen 
   angelägna frågorna. Föreningens fokus är på Nygatan, Sjövägen, Tångvägen och 
   tunneln vid skolan. Anneli och Helen fortsätter arbetet och kontakterna med Wester. 
 

             10. Övriga frågor. 
                     Jörgen hade sett en bok angående olika brygglösningar och fick i uppdrag att inför- 
                     skaffa densamma. Jimmie undersöker konstruktion och kostnader för olika närbelägna  
                     bryggor. 
  

 11. Nästa möte. 
                    Tisdagen den 5 december kl 19.00. Plats enligt senare. 
 
              12. Avslutning. 
                    Ordf. tackade Bruno och Mona för förplägnaden  samt de närvarande och förklarade 
                    sammanträdet avslutat.  
 
 
                       Båstad den…………….. 
 
                       Vid protokollet  Justeras 
      
 
 
 Jimmie Bengtsson                      Lars Casteborn                  Jörgen Hansen    
   

 


