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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 6 maj 2008 i kommunhuset. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf) 
  Harriet Hammarlund   

  Bruno Eklund 
  Tommy Ström 
  Uno Henningsson 
  Tor Thuresson    
 

         1.   Öppnande.             
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet                                                                     

           
2. Val av justeringsperson 

Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Uno Henningsson 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna.  
 

5. Ekonomi och medlemsutveckling. 
Ingen förändring från föregående möte. 
 

6. Bokföring, redovisning, fullmakt.  
       Klart med Internetbank. Ordf och Ina har tillgång till Internetbanken genom kod. 
 
7.   Boenderegister, utskick. 
        Ordf redovisade förslag på utskick till boende på Malen och medlemmar i MVF 

(bil1). 
  Diskuterades om samtliga styrelseprotokoll skall finnas på hemsidan .Beslutades 

att ordf tillsammans med sekr avgör vilka protokoll eller delar av som inte skall 
offentliggöras på hemsidan. 

            
            8.    Hemsidan 
                  Fungerar mycket bra  och är professionellt upplagt. Bidrag till hemsidan välkommnas. 
 Kontakt tagen med Lars Bygdemark om att få använda några av hans flygfoto över 
 Malen på vår hemsida. Tor informerade att Thomas Wallin boende på Malen säljer 
 presentartiklar med tryck från Malen. Finns på ”tryckdittfoto.se”. Återkommer med 
 exempel på nästa möte.             
 
           9.   Projektgrupperna 
                   Strandområde. 
 Ordf har kontaktat Sofia Wartman på kommunen för möte nästa vecka. Lars, Jörgen 
 och Tor deltager från MVF. 
                   Bryggor. 
 Havsbadsbryggan skall enligt Sofia Wartman renoveras till fjolårets skick under 2008. 
 Nästa år kan en ny brygga alternativt en genomgripande renovering vara aktuell. 
 Tångbryggan besiktigad och kommer att åtgärdas. 
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                  Övrigt. 
 Stranderosionen vid Österike diskuterades. Konstaterades att det är dags att fylla på 
 med stenbumlingar. Österrikeföreningen hanterar denna fråga. 
                       Diskuterades också hur städningen runt grillplatserna fungerar. 
 Strandstädning genomförs som vanligt av strandängsskolan med ersättning från MVF. 
 
          10.   Trafikfrågor. 
             Inget att redovisa. 
 
          11.  Malens skog. 
 Bruno informerade om att kontakt tagits  med Hotell Riviera angående samverkan 
 avseende skogsvårdsplan för Malens skog. Fortsatta kontakter genom Bruno och Lars. 
 Bruno skickar karta över Malens skog till skogsvårdsstyrelsen 
 
          12. Övriga frågor. 
 Harriet föreslog att MVF köper in sittgrupper som förankras på stranden. Beslutades att 
 Ordf tillsammans med Uno och Tor uppdras att köpa in grupper att sättas upp vid 
 tångbryggan och lekplatsen vid havsbadsbryggan  och utsiktsplatsen för maximalt 
 25000 kr. 
 
          14.   Nästa möte. 
                  Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen10 juni kl 1900  i kommunhuset. 
 Tommy bokar lokal. 
          
          15.    Avslutning 

        Ordf. tackade de närvarande samt kommunen för lånet av lokalen  och förklarade  
                    sammanträdet avslutat. 
         
 
        
 
 
              Båstad 2008-05-06  Båstad  2008-06-10 
            
              Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
  
 
               Tor Thuresson  Lars Casteborn Uno Henningsson 
                   
 
 
    

 


