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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 26 februari i kommunhuset. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf) 
  Harriet Hammarlund   

  Jörgen Hansen 
  Tommy Ström 
  Uno Henningsson 
  Tore Scherstén 
  Bruno Ekelund 

Tor Thuresson    
 

         1.   Öppnande.             
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet                                                                     

           
2. Val av justeringsperson 

Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Bruno Ekelund. 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna.  
Frågan från föregående möte om byggnation av ny brygga diskuterades.                    

 Konstaterades att prioritet har just nu renovering av befintlig brygga. 
 Jörgen fortsätter undersöka konstruktion och kostnader för ny brygga. 
 Föreslogs att MVF gör en enkät bland medlemmarna för att undersöka 
 intresset av att stödja byggandet av ny brygga och när det kan vara 
 aktuellt. 

Ingen kontakt har etablerats med Vd på Hotell Riviera. Ordf. fortsätter att 
 försöka få kontakt med Hotell Riviera. 

 
5. Ekonomi och medlemsutveckling. 

Harriet föredrog ekonomin enligt utsänt mail från Ina. samt redovisade 
medlemsutvecklingen enligt mail från Harriet. (Se bilagor) 
 

6. Bokföring. 
    Styrelsen beslutade, på inrådan av banken, att utfärda en fullmakt till Ina Zachrisson 

som skall undertecknas av Harriet och Lars (se bilaga ).Styrelsen beslutade att övre 
gräns för uttag är 5000 skr och att alla uttag skall attesteras av ordföranden. 

 
7.   Medlemsregister/externt register. 
      Behovet av ett externt register över ca 850 boende inom malenområdet diskuterades. 

Uppdrogs åt Uno att tillsammans med Jimmy undersöka möjligheterna till utskick 
via brevbärarna och deras behov av boenderegister. 

            
            8.    Hemsidan 
                 Ordf har lyckats få en av våra medlemmar, Anders Bernardt, att uppdatera och 
 fortsättningsvis sköta MVF hemsida utan kostnad. Uppmanades alla i styrelsen att 
 skicka in underlag som kan läggas ut på hemsidan till Lars. 
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             9.   Projektgrupperna 
                   Strandområde. 
 Stranden upplevs bättre än någonsin. Diskuterades hur MVF skall få till stånd en 
 röjning av sly. Lars kontaktar Sven Inge Granlund på kommunen. 
                   Bryggan. 
 Kvarstår redovisning av kontakten mellan Egon Nilsson och Jimmy till nästa möte. 
 Övrigt enligt pkt 4.  
 
          10.   Trafikfrågor. 
             Inget att redovisa. 
 
          11.  Malens skog. 
 Bruno informerade om kontakten med skogsvårdsstyrelsen angående framtagande av en 
 skogsvårdsplan för Malens skog. Kostnaden för framtagandet uppskattas till 10000 skr.  
 Planen kan vara ett underlag för ägaren dvs kommunen att ta ställning till vilka 
 åtgärder som skall vidtagas. En förutsättning för MVFs engagemang är att både  
                        kommunen och den nye ägaren till Hotell Riviera medverkar. 
 
          12. Malens torg. 
 MVF ställer sig positiv till kommunens förslag på upprustning av torget. 
 
          13. Övriga frågor. 
 Påskabloss. 
 Uno redovisade förslag på att göra ett symboliskt påskabloss vid Tångbryggan med  
 grillning och eventuellt musikunderhållning .Beslutades att Uno vid tjänlig väderlek   
                       ordnar påskabloss vid Tångbryggan. Information skall i så fall ske via annons och med  
                       hänvisning till hemsidan. 
 Skyltar. 
 Harriet informerade om att det saknas sponsorskyltar vid Tångbryggan. Detta kan bero 
 på att vandaler stjäl skyltarna .Beslutades att MVF inte ersätter skyltar som försvunnit. 
 Ny organisation. 
 Tommy informerade om kommunens nya organisation.  
 
          14.   Nästa möte. 
                  Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen 1 april  kl 1900  i kommunhuset. 
 Tommy bokar lokal. 
          
          15.    Avslutning 

        Ordf. tackade de närvarande samt kommunen för lånet av lokalen  och förklarade  
                    sammanträdet avslutat. 
         
 
        
 
 
              Båstad 2008-02-26  Båstad  2008-04-01 
            
              Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
  
 
               Tor Thuresson  LarsCasteborn  Bruno Ekelund 
                   
 


