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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 26 augusti 2008 i kommunhuset. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf) 
  Jörgen Hansen    

  Tore Scherstén 
  Tommy Ström 
  Uno Henningsson 
  Jimmy Bengtsson 
  Tor Thuresson    
  Anders Bernhardt 

         1.   Öppnande.             
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. 
           

2. Val av justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Tore Scherstén. 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna.  

 
5. Ekonomi och medlemsutveckling. 

Den 22 augusti hade 189 medlemmar betalat årsavgiften. Extra insatta bidrag 
uppgick till 5080 kr. Ordf överlämnade medlemsregister till medlemsansvarig Uno 
Henningsson. Föreningen har 240000 kr i kassan och en skuld på 25000 för 
inköpta strandmöbler. 
 

6. Verksamhet 2008 -2009?  
Diskuterades kommande verksamhet. Framkom att bryggfrågan bör prioriteras. 
Föreslogs att samråd med ansvariga för renoveringen av Paulins Brygga  genomförs. 
Uppdrogs åt Jörgen att kontakta ansvariga.  
Önskades uppgift på vad bryggan till kallbadhuset vid Skansenbadet kostar. Uppdrogs 
åt Jimmy att kontakta Jörn Rydberg på SSE som byggt bryggan. 
Framkom att det finns möjligheter att söka bidrag för t.ex bryggor via projekt 
landsbygds utveckling(Leader projektet). Ordf undersöker möjligheterna. 
 

7. Projektgrupperna. 
     Strandområde. 
     Dags att röja på stranden. Ordf kontaktar Sofia Warpman på kommunen för samråd. 

            
            8.  Malens Skog. 
                   Inget att rapportera då Bruno inte var närvarande.  
           
            9.   Sopstation i Finsbo. 
                   Möte med andra föreningar kommer att genomföras. Ordf representerar MVF.  
 
          
           10.  Övriga frågor. 
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                  Tommy önskar ställa sin plats till förfogande. Beslutades att Tommy i fortsättningen ersätts  
                  av Jimmy (suppl) men kallas till styrelsemötena som extern expert för fortsatt samverkan  
                  med kommunen. 
 
                  Ordf redovisade området som fortsättningsvis är upptagningsområdet för MVF. Ordf och  
                  Uno uppdaterar kartan med området. (Karta enl bilaga.) 
 
          11 . Nästa möte. 
                 Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen den 30 september kl. 1900 i kommunhuset.  
                 Tommy bokar lokal. 

 
         12.   Avslutning. 

     Ordf. tackade de närvarande samt kommunen för lånet av lokalen  och förklarade  
                 sammanträdet avslutat. 
         
 
        
         
 
        
 
 
              Båstad 2008-09-01  Båstad  2008-09-30 
            
              Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
  
 
               Tor Thuresson  Lars Casteborn Tore Scherstén 
 
 
    

 


