
 
 

                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 20 november 2007 i kommunhuset. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Bruno Ekelund 
  Tore Scherstén 
                                     Jörgen Hansen 
  Tommy Ström 
  Uno Henningsson 
  Jimmy Bengtsson 

Tor Thuresson    

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet                                                                     
           

2. Val av justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Bruno Eklund. 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna.  
 

5. Ekonomi. 
Lars redovisade ekonomin enligt mail från Harriet. Hon saknar kommunens 
inbetalningskonto varför pengarna avseende Utsiktsbunkern inte betalats in. 
Tommy meddelade att kommunens kontonummer för detta ändamål är 111111-1. 
Hitintills har ca 2000 kr kommit in i årsavgifter och gensvaret från påminnelserna 
är lågt. Nuvarande medlemsantal 334.  
 

6. Bokföring, redovisning, medlemsregister och hemsida. 
     Avtal med Ina Zachrisson avseende bokföring  och redovisning är klart. 
     Kostnaden för att lägga upp ett medlemsregister utgår eftersom Harriet har allt 
     underlag som krävs. 
     Hemsidan kanske på gång genom en av MVF medlemmar. Lars informerar vid  
     nästa möte. 
     Lars kontaktar banken avseende ekonomiansvarig när Ina tar över bokföringen. 
     Ett förslag att lösa frågan om Ina´s förfoganderätt över föreningens medel,  
     vore att adjungera henne till styrelsen. 
 

          7.   Utdelning av avier, områdesansvariga. 
                Med anledning av Harriets frånvaro bordlades frågan till nästa möte. 
 

          8.    Projektgrupperna. 
                 Strandområde. Prisuppgift från Mickes Trädgårdsservice för skötsel av strandområdet 
                 har inte kommit. Jimmy kontaktar Micke. 
                 Diskuterades möjligheten för MVF att arrendera Malens strandområde  för att på så sätt  
                 erhålla kommunalt bidrag och inte ingå i den konkurrensutsättning som planeras av  
                 kommunens skötsel av grönområden. Tommy undersöker vilka regler som gäller. 
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                 Diskuterades även MVF möjlighet att ta bort sly från strandområdet. Tveksamt om  
                 föreningen kan göra detta utan tillstånd från kommunen. MVF avvaktar till 2008 då  
     
                 tekniska kontoret är omorganiserat.  
                 Försök med trädbelysning på strandområdet upplevdes positivt av alla inblandade. 
                 Formell ansökan inskickad av MVF till kommunen. 
           
           9.   Trafikfrågor. 
                 Inget att rapportera. 
 
          10.   Övriga frågor. 
                  Tommy informerade om kommunens pågående projektering av Malens Torg.  
                  MVF har önskemål att få yttra sig över planförslaget. 
                  Bruno informerade om hur välskött Malens Skog en gång varit vilket framgår av gamla  
                  bilder hos Bruno. Kanske kan nya Hotell Riviera vara intresserad att ta hand om  skötseln 
                  av skogen. Lämpligt att ta upp vid kommande möte med nya ägarna.  
  
          11.   Nästa möte. 
                  Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen den 22 januari 2008  kl. 1900 i   
                  kommunhuset. Tommy bokar lokal.  
 
          12.    Avslutning 

       Ordf. tackade de närvarande samt kommunen för lånet av lokalen  och förklarade  
                   sammanträdet avslutat. 
         
 
        
 
 
              Båstad 2007-12-06                  Båstad  2008-01-22 
            
              Vid protokollet:                  Justeras: 
 
 
  
 
               Tor Thuresson  Lars Casteborn Bruno Eklund 
 
                   
 
 
    

 


