
Sid 1(2)
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
onsdagen den 14 juni 2011 i biblioteket, kunskapscentrum Agardh.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf.)
Bruno Ekelund
Tore Scherstén

                                  Jörgen Hansén
                                  Anders Bernhardt
                                  Ann Thylén
                                  Charlotte Wilson, adj.

         1.   Öppnande.       
Ordf. hälsade alla 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. 

5.    Medlemsutveckling
Bordlägges 

6.   Ekonomi.
Ordf. har i kontakt med banken lagt om en del konton till 3 mån fasträntekonton 
för att förbättra avkastningen. Behållningen på transaktionskontot täcker väl 
eventuella kontantbehov son kan uppkomma. Dessutom har företagskontot 
avvecklats. 
Charlotte Wilson tar nu över ekonomifunktionen.
Styrelsen beslutar att Charlotte Wilson, 560323-0029, efter attest från Ordf. eller 
vice Ordf., är behörig att göra utbetalningar från Malens Villaägareförenings 
Internetbank inom beloppet 15 000 kr.   
 

      7.   Bryggor.
Jörgen informerade från ett positivt möte med kommunalrådet Annette Åkesson 
och Sofia Warpman samt Ordf.. Kommunen är mycket intresserad av att det blir 
en ny Tångbrygga 2012 och har avsatt i första hand 500 000 kr för detta 
ändamål. MVF fick klartecken starta insamlingskampanjen snarast. MVFs 
ambition är att kunna bidraga med 500 000 kr, vilket innebär att 200 000 kr skall 
samlas in. 
Jörgen, Tore och Tor sätter igång att planera kampanjen.  

8. Skyltar
Ordf. visade upp en skylt som skall sättas upp vid Tångbryggan.

            



           9. Malens skog.
Kommunen framställt önskemål om att MVF skall medverka i en aktivitet 
för bekämpa tysklönn. Beslöts att medverka under hösten. Ann och Bruno 
återkommer med program.

10. Medlemsvärvning, kampanj.
Bordlägges.

           
11. Hemsidan  

Kommer att uppdateras med info ang.  årsmöte och brygga.                          

12. Årsmötet
Diskuterades upplägget avseende årsmötet. Ordf. tar fram ett material som kan
fastställas vid nästa möte. Charlotte förebereder tryckning och utsändning av 
kallelser. Ordf. ordnar med annonsering i NST/HD och lokaltidningen.
Årsmötet kommer att inledas med ett föredrag ”Kost, Läkemedel, Hälsa” av Tore 
Scherstén. Namnändring till Föreningen Malenbo.

13. Malens Torg aktivitet
MVF medverkar den 10 september med ett antal starka karlar för att resa tält etc. 
samt en marknadsföringsaktivitet.

          
14. Övriga frågor.

Inga.

15. Nästa möte
Tisdagen den 28 juni. 
Obs! Det är angeläget att alla styrelseledamöter då medverkar eftersom bl.a. 
årsmötet skall förberedas.

         13. Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande och  förklarade sammanträdet avslutat.

                      Båstad 2011- 06- 14

 
            

  Vid protokollet:  Justeras:              

 Lars Casteborn                        Bruno Ekelund
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