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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
 tisdagen den 16 oktober 2007 hos Tor Thuresson. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Bruno Ekelund 
  Harriet Hammarlund 
                                     Jörgen Hansen 
  Tommy Ström 
  Uno Henningson 

Tor Thuresson    

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet                                                                     
           

2. Val av justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Harriet Hammarlund 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till                                                         
 handlingarna.  

5. Ekonomi. 
Ekonomisk redovisning enligt bilaga. Ordf  ansåg att vi borde reglera våra skulder 
till kommunen. Beslutades att MVF även fortsättningsvis har  skall ha 20000 kr  
reserverade från framtagandet av skötselplanen med avsikt att kunna utnyttjas vid 
kommande konferens i samarbete med kommunen. 
Ersättning för framtagandet av utsiktsplatsen regleras snarast genom insättning på 
kommunens konto. 
 

6. Bokföring, redovisning, medlemsregister och hemsida. 
 Bruno har kontaktat PG Holgersson angående redovisning och 
 medlemsregister varvid framkom att Holgersson inte är intresserad av att 
 sköta  MVF ekonomi. 
  Ordf har varit i kontakt med Ina Zachrisson som är beredd at sköta MVF 

redovisning utan ersättning Dessutom är hennes dotter beredd att lägga upp MVF  
medlemsregister till en kostnad av 500 kr. Ina är inte intresserad av 
styrelseuppdrag varför någon annan i styrelsen måste vara  ekonomiansvarig.  

  Beslutades att ordf kontaktar Ina för avtal om detta. 
 
7.     Utdelning av avier, områdesansvariga. 

  Frågan kvarstår till nästa möte. 
     Jimmy redovisar resultat av kontakt med posten. 
 Harriet redovisning  av utdelningsområden och områdesansvarigas uppgifter 

utskickat 11 sept (bilaga) tas upp för diskussion på nästa möte. 
 Harriet meddelade att utdelning av påminnelseavier är på gång. Beslutades att 

nuvarande områdesansvariga samt Uno för område 41 sköter detta under Harriets 
ledning 

 8.    Projektgrupperna. 
 Arbetsgruppen för skötselplanen har diskuterat planen och lämnat underlaget till 
 Mickes Trädgårdsservice för prisuppgift. 
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 9.    Trafikfrågor. 
 Trafikfrågorna är fortfarande inte lösta på ett tillfredsställande sätt vilket senaste 
 olyckan klart visar. Ordf kontaktar Helén och Anneli för att få till stånd en 
 insändare i ärendet. 
10.   Övriga frågor. 
 Harriet framförde att medlemmar bör få deltaga gratis på kommande konferens och att 
 MVF genomför någon form av gemensam aktivitet.  Beslutades att när lämplig 
 gemensam aktivitet dyker upp bildas arbetsgrupp som genomför aktiviteten. 
 Ordf informerade att han kontaktats av Stefan på ICA spara som tillsammans med 
 Enehall och Båstad El är intresserade av samarbete med MVF för att försköna Malen. 
 Beslutades att Ordf kontaktar företagare på Malen för ett möte angående samverkan. 
 Kontakt skall även  tas med ansvariga för nya  Hotell Riviera . Föreslogs att företagarna 
 eventuell bildar en stödförening till MVF.  
                     
             11.     Nästa möte. 
 Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen den 20 november  kl. 1900 på 
 kommunkansliet. Tommy bokar lokal. 
 

12.    Avslutning 
 Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

         
 
        
 
 
  Båstad 2007-10-25  Båstad  2007-11-20 
           
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
  
 
 Tor Thuresson  Lars Casteborn Harriet Hammarlund 
 
 
                   
 
 
    

 


