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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
måndagen den 16 april 2007 hos Tor Thuresson. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Anneli Isaksson 
  Harriet Hammarlund 
                                     Jörgen Hansen 

Bruno Ekelund 
Jimmi Bengtsson 
Tommy Ström 
Tor Thuresson    

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

2. Protokollförare.    
Tor utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                                                      
           

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

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.   
      

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

 handlingarna.  
 

 
6. Ekonomi. 

Kassören redovisade aktuell ekonomi. Tillgångar den 12/3 2007 var 187161,66 kr.  
Medlemsantal ca 330 personer. 
Utdelning av medlemsavgiftinbetalning skall ske genom ansvariga för respektive 
områden inom Malen. Harriet organiserar detta. 
Kassören anmälde att befattningen är betungande. Föreslogs en uppdelning av 
ansvaret där en kassör ansvarar för ekonomin och en medlemsansvarig ansvarar 
för medlemsregister. Harriet meddelar vid nästa möte valt ansvarsområde och 
förslag på ansvarig för andra området. 
Regler för att lägga upp personregister enligt PUL diskuterades. Tor undersöker 
med BGIF hur man gjort i den föreningen. 
  

7. Rapport från projektgrupperna. 
Strandområde. 
En del av den tillförda sanden har försvunnit  i stormen men tillförseln är positiv. 

 Fortfarande önskvärt att hämta in sand vid lågvatten vilket diskuteras med 
 kommunen. 
 Utsiktsplatsen  

Utsiktsplatsen på gång. Beräknas klar månadsskiftet april-maj. Grillplatsen vid 
Tångbryggan har vandaliserats vid ett antal tillfällen. Åtgärder för att förhindra 
detta diskuterades och kommer att tas upp på nästa möte. Lars tar upp med  Egon 
vilka möjligheter som finns att ta fram en instruktion för grillplatser. 
Bunkern/beredskapsmuseum. 
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Arbetsgruppen har besökt Djuramosse beredskapsmuseum och fått belyst 
möjligheterna samt lämpliga kontaktpersoner. Diskuterades huruvida en egen 
bunkerförening för Båstad eller kanske hela Bjäre skall bildas. Beslutades att MVF 
först undersöker förutsättningarna för att starta museum i Malenbunkern. Lars 
kontaktar författaren till bunkerboken. 

    Erosionskonferens. 
  Arbetsgruppen har haft svårt att få besked från kommunalrådet men turistchefen är 

positiv till Quality coast konceptet i hela Båstad kommun. Definitivt beslut om 
konferensen genomförande den 22 maj måste ske senast v 17. 

 
 8.     Trafikfrågor 

     Arbetsgruppen skall skicka skrivelse angående bl.a 30 km gräns på Åhusvägen till 
kommunens trafikingenjör. Nuvarande 30 km gräns på Malen kommer troligen att 
permanentas. Diskuterades andra åtgärder för en säkrare trafik t.ex 
fyrstoppskorsningar och avsmalningar. Arbetsgruppen begär möte med 
kommunens trafikingenjör för att diskutera frågorna. 

              
             9.    Årsmötet. 

     Föreslogs att årsmötet genomförs den 24 juli . Tor och Harriet beslutade senare att 
årsmötet genomförs  måndagen den 23 juli mht konsert den 24 juli. 

 Lars kontrollerar nyval resp. omval av nuvarande styrelsemedlemmar och 
redovisar detta på nästa möte.  

              
            10.  Övriga frågor. 
 Tångbryggan monteras troligen tidigast den 1 juni. Diskuterades vem som 
 reparerar skadorna på bryggan och när detta skall ske. Lars kontrollerar med 
 kommunen. 
 Nya plaketter till Tångbryggan beställs genom Jimmis försog. 
             
             11.  Nästa möte. 
 Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen den 15 maj kl.1900 hos Lars. 
               
             12. Avslutning. 
 Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.  
 
 
          
 
 
 
 
          Båstad 2007-04-24  Båstad  2007-05-15 
          Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
           
 
 
         Tor Thuresson  Lars Casteborn Tommy Ström 
 
 
           
 
 
    

 


