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PROTOKOLL 
 
fört vid årsmöte i Malens Villaägareförening tisdagen den 22 juli 2008  
kl. 19.00 i kommunens sessionssal, Båstad. 
 

1. Sammanträdets öppnande. Ordföranden Lars Casteborn hälsade de närvaran-
de välkomna och lämnade därefter ordet till föreningens webbmaster, Anders 
Bernhardt som visade föreningens hemsida, www.malensvillaagare.com. Bern-
hardt framhöll att han gärna från medlemmarna tog emot förslag och fotografier 
att införas på hemsidan. 
 
Bernhardt avtackades med en varm applåd. 

  
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 Caste-
born. 

 
4. Sekreterare. Till sekreterare för årsmötet valdes Inge Sundin. 

 
 5.   Justeringsmän. Årsmötet valde  Bruno Ekelund att tillsammans med ordföran-

den justera dagens protokoll. 
 

6. Kallelse. Ordföranden redogjorde för  kallelsen till årsmötet. Årsmötet godkän-
de kallelsen.  

 
7. Årsberättelse. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret hade delats ut före mö-

tet. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i berättelsen.  
 Harriet Hammarlund redogjorde för årsredovisningen för tiden 20070501-

20080430 
 

 8. Revisorernas yttrande. Dorry Sjöström föredrog revisorernas yttrande över 
årsberättelse och årsredovisning med tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrel-
sen.  

 
9.   Ansvarsfrihet. Beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksam-   

hetsåret 20070501-20080430. 
 

 10. Val av ordförande. På valberedningens förslag omvaldes Lars Casteborn till  
föreningens ordförande för verksamhetsåret 2008-2009 

 
 11.Val av styrelseledamöter. Val skulle ske av fyra styrelseledamöter för 2 år. I   

tur att avgå är Tore Schersten och Tommy Ström. Harriet Hammarlund och  
  Helen Frankenius har undanbett sig omval. På valberedningens förslag omval 
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     Tore Schersten och Tommy Ström samt nyvaldes Jörgen Hansen och Anneli 
Isacsson.  

 
12.   Val av styrelsesuppleanter för 2 år. På valberedningens förslag förrättades ny-  

val av Harriet Hammarlund och Anders Bernhardt. 
 
13. Val av revisorer. På valberedningens förslag omvaldes Dorry Sjöström och 

Egon Nilsson till revisorer för verksamhetsåret 2008-2009. 
 
14. Val av revisorssuppleanter. På valberedningens förslag omvaldes Ina Zackris-

son och Per Holte till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2008-2009. 
 
15. Val av valberedning. Årsmötet föreslog och omvalde Carl-Axel Sjöström och 

Anita Engquist med Carl-Axel Sjöström som sammankallande ledamot till valbe-
redningen för verksamhetsåret 2008-2009. Valberedningen har tidigare haft tre 
ledamöter. Då inget ytterligare förslag framkom beslöt årsmötet att valberedning-
en för kommande verksamhetsår skulle bestå av två ledamöter. 

 
16. Årsavgift. Styrelsen framförde genom ordföranden förslag på fastställande av                          

oförändrad årsavgift 150 kronor. Från en närvarande medlem väcktes förslag om 
inte årsavgiften skulle höjas till 250 kronor för att stärka föreningens ekonomi yt-
terligare. Efter omröstning beslöt dock årsmötet med överväldigande majoritet att 
årsavgiften för verksamhetsåret 2008-2009 skulle utgå med 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 ordföranden och föreningens kassör var för sig samt att i övriga ärende firman 
tecknas av styrelsen. 

 
18. Sopstation i Finsbo. Torgny Brenton redogjorde på ett förtjänstfullt sätt för kom-

munens planer på sopstation i Finsbo. Han gick därvid  igenom flygbladet som 
delats ut till 125 hushåll och påpekade att 195 fastigheter kan komma att beröras 
av den föreslagna sopstationen i form av buller och damm m m. Därjämte kom-
mer trafikproblemen på Köpmansgatan och intilliggande vägar att öka ytterligare. 
Frågan om sopstationens belägenhet har varit uppe i kommunstyrelsen men av-
förts från dagordningen den 4 juni 2008 då politisk majoritet inte kunde nås för 
förslaget. Från Tore Schersten påpekades riskerna för dioxinförgiftning i sam-
band med ofta förekommande bränder på soptippar. Efter ytterligare frågor och 
diskussioner från närvarande medlemmar erhöll styrelsen i uppdrag att bevaka 
frågan därest den återigen kommer upp på dagordningen hos kommunen samt 
undersöka möjligheterna av en namninsamling från villaägarna i syfte att förhind-
ra att en sopstation förlägges till gamla stenbrottet i Finsbo. 

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

som gått till ända. Han överlämnade därefter som ett synligt bevis på föreningens 
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tacksamhet en flaska vin till Torgny och Gunilla Brenton samt närvarande med-
lemmar av röjarlaget för arbetet med stranden. Avgående styrelseledamoten  
Helen Frankenius tillägnades också en flaska vin och slutligen hyllades Harriet 
Hammarlund med vin och blomma för mångårigt arbete i styrelsen. 

 
20. Avslutning. Då inga ytterligare frågor återstod att behandla förklarade ordföran-

den mötet avslutat. 
 
Båstad 2008-07-22 
 
Vid protokollet 
 
____________________ 
Inge Sundin 
                                                           Justeras 
 
  Båstad den…../….. 
 
  ______________ ______________
      


