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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
måndagen den 2 maj 2011 hos Bruno Ekelund, Nybovägen 14.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Uno Henningsson
Bruno Ekelund
Jimmy Bengtsson
Gunilla Brenton
Jörgen Hansen
Ann Thylén
Tore Scherstén
Tor Thuresson

Speciellt inbjudna:    Cace Sjöström 
Charlotte Wilson

         1.   Öppnande.       
Ordf. hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Speciellt välkommen Cace 
Sjöström(valberedningen) och Charlotte Wilson ( ny ekonomiansvarig).
         

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Jimmy Bengtsson.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

5.    Medlemsutveckling
Ny adresslista med medlemsregister skickas ut till styrelsen genom Lars 
försorg. Just nu ca 240 betalande medlemmar. 

6.   Ekonomi.
a) Förslag på årsredovisning enligt bilaga. Styrelsen godkände årsredovisningen.
b) Charlotte ny ekonomiansvarig och kommer tills vidare att kallas som adjungerande 
till styrelsemötena. Lars undersöker möjligheterna att utöka antalet styrelsemedlemmar.

      7.   Bryggor.
Lars informerade om möte med Sofia Warpman på kommunen angående ny brygga. En 
teknikkonsult utsedd för att ta fram allt underlag till en ny brygga tillsammans med 
bryggruppen där bl.a. MVF skall ingå. Finns idag 500 000 budgeterat. Tekniska 
kontoret avser begära ytterliggare 250 000 kr för att tillsammans med MVF kunna 
finansiera nya bryggan. MVF har som mål att kunna bidraga med 500 000 kr.
Diskuterades möjligheterna att provisoriskt reparera bryggan för utnyttjande under 
2011. Beslutades att MVF inte kommer att agera för en renovering. Kommunen kan ej 
garantera säkerheten och ev. kostnader bör omvandlas till bidrag till en ny brygga.
Genomförandet av en bryggkampanj under 2011 diskuterades. 
Nuvarande grupp med Jimmy och Jörgen kompletterad med Tore och Tor tar fram 
förslag på kampanj inför nästa möte. Jörgen sammankallande.



7.1  Skyltar
Lars meddelade att information angående ny Tångbrygga kommer att sättas upp på 
omklädningshuset i anslutning till bryggan genom kommunens försorg. 

 
Tor redovisade skyltgruppens förslag på skyltar att sättas upp bl.a. vid Tångbryggan, 
utsiktsplatsen och Malens skog. Avsikten är att synliggöra MVFs verksamhet och 
hemsidan www.malenbo.se . BRK Bild Båstad kontaktad för att ta fram skyltarna. Se 
bilaga.

8. Tång.
Uno informerade om att inga nya besked från kommunen erhållits.

           9. Malens skog.
Bruno redovisade aktuellt läge. Röjning genomförd på ett förtjänstfullt sätt genom 
kommunens försorg. Projektet fortskrider enligt plan. 
Lars kommer att via lokaltidningen framföra MVFs positiva erfarenhet av 
kommunens sätt att genomföra Malenskog projektet.

10. Medlemsvärvning, kampanj.
Gunilla redovisade slutligt förslag på utskick till boende på Malen  (se bil ) och 
framförde att utskick bör ske snarast och senast i slutet av maj. Charlotte stödjer 
Jimmy i framtagande av adressetiketter.

 11. Hemsidan. 
MVFs hemsida finns nu både på www.malenbo.se och www.malensvillaagare.com 

.           Lars svarar för att information angående ny brygga kommer in på hemsidan. 
 
12. Årsmötet.

Styrelsen beslutade att årsmöte genomförs 26 juli kl.1900 i kommunens 
sessionssal. Lars bokar lokal.
Diskuterades om föreningen skall byta namn. Frågan tas upp igen vid nästa möte 
då beslut kommer att fattas inför årsmötet.

13. Malenbodagen.
Diskuterades om och hur en malenbodag skulle utformas för att synliggöra MVFs 
verksamhet. Beslutades  att MVF 2011 i stället deltager vid marknaden på Malens 
torg i september för att få erfarenhet av hur en egen dag kan genomföras.  

      
14. Övriga frågor.  

- Kommunen skickat remiss angående planerad byggnation på Ekan 10 (fd Preems  
  tomten) till MVF. Beslutades att Lars besvarar remissen med att  MVF  inget har att 
  erinra mot förslaget. 
- Lars och Bruno informerade om mötet med kommunens nye trafikingenjör

              Håkan Pettersson. Mötet uppfattades som mycket positivt där MVF fick goda
              möjligheter att framföra synpunkter på hur trafiksituationen bör lösas på 
              Malen.

- Planerna att etablera försäljning på stranden vid utsiktsplatsen kommer inte att 
             genomföras i år enligt förslagsställaren Ivarsson.

12.   Nästa möte.               
TISDAG  14 juni  kl.1900. Plats enligt senare kallelse.
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http://www.malensvillaagare.com/


          13. Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande och speciellt Bruno och Mona för lokal och 
utmärkt förplägnad samt  förklarade sammanträdet avslutat.

 Båstad 2011- 05 - 02 Båstad 2011 – 06 - 14
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

Tor Thuresson Lars Casteborn Jimmy Bengtsson
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