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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 22 januari i kommunhuset. 
 
Närvarande: Bruno Ekelund (Ordf) 
  Harriet Hammarlund   

  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 Harriet Hammarlund 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna.  
 

5. Ekonomi. 
Harriet redovisade ekonomin enligt utsänt mail. (Se bilaga) 
 

6. Bokföring, redovisning, medlemsregister. 
     Ina Zachrisson sköter nu bokföring  och redovisning. Föreslogs att styrelsen ger Ina 

fullmakt att ansvara för föreningens medel. Beslut nästa möte.. 

 
7.   Hemsida 
      Hemsidan inte löst. Jimmy undersöker möjligheterna att hitta någon som kan ta på sig 

ansvaret att uppdatera hemsidan. 
            
            8.    Projektgrupperna. 
                 Strandområde.  
 Prisuppgift från Mickes Trädgårdsservice för skötsel av området hamnar på  200-300 
 tusen kronor beroende på skötselnivå.  
 Tommy informerade om att tekniska kontoret under våren tar fram kommunens kostnad 
 och skötselnivå för strandområdet. Möjligheter kommer att finnas för MVF att 
 ekonomiskt stödja kommunen om önskemål finns av en högre skötselnivå. Först hösten 
 2009 kommer skötseln att konkurrensutsättas.      
 Jimmy föreslog att MVF undersöker möjligheterna att ta hand om tången eftersom 
 kommunen avser lägga upp tången på stranden. 
 Sandhämtning  från havet kommer att genomföras under året. Sven Inge Granlund är 
 ansvarig på kommunen och kontaktas lämpligen av MVF när det är lämpligt mht 
 lågvatten att genomföra hämtning.        
 Jörgen informerade om att ledningsdragning för trädbelysningen är påbörjad. 
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                Bryggan 
 Bruno föreslog att MVF tillsammans med kommunen inspekterar och föreslår ett 
 åtgärdspaket för att återställa bryggan i ursprungligt skick. Beslutades att Jimmy 
 kontaktar Egon Nilsson för att bestämma lämpligt datum för inspektion. 
 Frågan om att bygga ny brygga som diskuterats tidigare togs upp av Jörgen.. MVF bör 
 ta fram underlag för konstruktion och kostnader för att diskutera detta i föreningen. 
 
             9.   Trafikfrågor. 
                  Inget att rapportera. 
 
          10.   Övriga frågor. 
             Bruno visade gamla bilder från Malen skog och föreslog att MVF verkar för en 
 upprensning i skogen. Beslutades att Lars  kontaktar Vd på  hotell Riviera för att 
 diskutera ett gemensamt agerande. Harriet informerade att även Malens 
 Hafsbadsförening är engagerade i Malens skog.  
 Diskuterades att tillsammans med Hafsbadsföreningen anordna samkväm för 
 föreningarnas medlemmar och diskutera gemensamma aktiviteter. Uppdrogs åt Bruno 
 att kontakta Per Adbro för att undersöka möjligheterna.  
 Harriet tog upp frågan om områdesansvariga. Konstaterades att kontakten med 
 medlemmarna och spridning av information bäst genomförs av styrelsemedlemmarna. 
 Beslutades att styrelsemedlemmarnas telefon och e post skall finnas med i utskicket 
 inför årsmötet samt på hemsidan. Detta för att underlätta kontakten med medlemmarna. 
 För att lösa utskick utan områdesansvariga beslutades att Jimmy kontaktar Ina för att 
 diskutera hur utskick kan göras samt hur få fram boenderegister t.ex. för boende i 
 hyreshus på Malen. Redovisas vid nästa möte. 
 Diskuterades påskablossets vara eller ej. Beslutades att Uno undersöker möjligheterna 
 med bl.a brandkåren. 
 Tommy delade ut underlag för utveckling av Malens Torg. Synpunkter kan lämnas 
 direkt till Tommy. Styrelsen tar upp frågan vid nästa möte.(Bilaga) 
 
 
          11.   Nästa möte. 
                  Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen 26 februari  kl 1900  i kommunhuset. 
 Tommy bokar lokal och kommer att informera om den nya organisation på 
 kommunen..  
 
          12.    Avslutning 

        Ordf. tackade de närvarande samt kommunen för lånet av lokalen  och förklarade  
                    sammanträdet avslutat. 
         
 
        
 
 
              Båstad 2008-01-26                  Båstad  2008-02-26 
            
              Vid protokollet:                  Justeras: 
 
 
  
 
               Tor Thuresson  Bruno Ekelund   Harriet Hammarlund 
 
                  


