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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 9 juni 2009 hos Anneli Isacsson.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Jörgen Hansen
Tore Scherstén
Anneli Isacsson
Jimmy Bengtsson
Anders Bernhardt
Tor Thuresson

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

         
2. Val av justeringsperson

Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Jörgen Hansen.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

5. Ekonomi.
Årsredovisning klar och godkänd av revisorerna. Bil. 1.

6.   Medlemsutveckling. 
             Ingen förändring sen föregående möte.

6. Bryggor.
      Kommunens renovering av bryggan vid Malenbadet är klar. Räcke saknas och
      kommer inte att sättas upp i år. Tångbryggan kommer att  sättas ut under veckan.  

8. Strandområde.
      Växer snabbt igen och kräver samverkan med kommunen för åtgärd. 
      Städning av området genomfört genom Strandängsskolans försorg på kommunens initiativ.

                 
9. Malens skog.
       Frågan bordlägges till nästa möte. Bruno inte intresserad att vara projektledare i projektet.
       Lars eventuellt beredd att ta över. Beslut vid nästa möte.

           10.   Trafik
                   De hastighetsdämpande åtgärder som kommunens trafikingenjör gått med på, 
                   bordlägges på grund av kommunens investeringsstopp.
                   Nya parkeringsregler har inneburit att parkering inte längre sker på Malens badparkering 
                   utan längs gatorna.
       
            11.  Bevakning

      Malenområdet fortsätter att bevakas på försök i tre månader genom rondering av Båstad 
      Bevakning och 18 skyltar har satts upp. Positivt gensvar hitintills. Diskuterades hur MVF 



Sid 2(2)
      skulle fortsätta efter provperioden. Föreslogs att medlemmar och övriga på Malen erbjuds 
      deltaga i bevakningen enligt överenskommelse med Båstad Bevakning. MVF deltager ej 
      vidare i finansieringen av bevakningen.

          12.   Årsmötet
      Kommer att äga rum den 21 juli i kommunens sessionssal. Diskuterades hur man skall nå 
      medlemmar och övriga boende inför årsmötet.
      Beslutades att skicka kallelse till årsmötet med info om verksamheten under året      
      tillsammans med inbetalningskort personligen till samtliga registrerade medlemmar via 
      posten.

                  Medlemsavgiften föreslås oförändrad för 2009-2010.
      Kallelse, årsberättelse och agenda för årsmötet läggs ut på hemsidan genom Anders  
      försorg.
      Kallelse till årsmötet genom annons i lokalpressen senast 14 dagar före mötet genom Tors 
      försorg. 

     
          13 .   Insamling årsavgift.
                   Enligt pkt 12 genom personligt utskick av inbetalningskort.
          
           14.    Övriga frågor.
                  - Den 19 sept. (datum ändrat efter sammanträdet) kommer det att avhållas en ekologisk 
                    Matmarknad på Malens Torg. MVF  har erbjudits att deltaga. Anneli tillsammans med 
                    Uno och Bruno tar fram lämpligt program. Anneli sammankallande och kontaktar 
                    Naturskyddsföreningen som är ansvarig för marknaden.
                  - Kommunen avser inte ta bort tången från stranden utan lägger upp den på stranden 
                     som tidigare. Jimmy undersöker möjligheterna att få någon att ta hand om tången och 
                     forsla bort den.
                   - Föreslås att Bruno Eklund blir ny firmatecknare tillsammans med Ordf  (efter Harriet) 
          
           15.     Nästa möte.         

         Årsmötet den 21 juli kl. 19 00 i Sessionssalen. 

         Nästa ordinarie styrelse möte den 11 aug kl 1900 hos Anneli.    
        
          Ordf. tackade de närvarande och speciellt Anneli för lokal och god förplägnad  samt 

                      förklarade sammanträdet avslutat.
              

              Båstad 2009-06-15
           
              Vid protokollet:  Justeras:

             
                Tor Thuresson Lars Casteborn Jörgen Hansen
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