
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 28 juni 2011 i biblioteket ,kunskapscentrum Agardh.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Uno Henningsson
Bruno Ekelund
Anders Bernhardt
Gunilla Brenton
Jörgen Hansen
Ann Thylén
Tore Scherstén
Tor Thuresson 
Charlotte Wilson,adj.

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

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Anders Bernhardt.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

5.    Medlemsutveckling
Totalt antal medlemmar är nu 275 st.

6.   Medlemsvärvningskampanj.
Årets kampanj är nu avslutad. Resultatet blev 25 nya medlemmar samt ett antal extra 
bidrag till föreningen Bra jobbat av kampanjgruppen..

      7.   Ekonomi.
Intet nytt att redovisa.

8.  Bryggor, bryggkampanj 2011.
Jörgen informerade om att texten till broschyren är klar.(se bil.1). Liknande broschyr 
som vid förra kampanjen kommer att användas med text enl bil 1. Kommunen hjälper 
till med upptryckning av broschyren som kommer att läggas ut på bla biblioteket samt 
vid kommunens sommargästträff den 15 juli och vid marknaden på Malens Torg den 10 
september.

 
           9.  Skyltar.

Tor informerade att skyltarna som skall marknadsföra MVF verksamhet är  klara. 
Kommer att sättas upp nästa vecka vid tångbryggan, utsiktsplatsen och Malens 
skog.



10. Malens skog.
Ann informerade om hearing på kommunhuset angående projektet. Inget nytt 
framkom vid detta tillfälle. Mvf  kommer att engagera sig i röjningen under hösten. 
Arbetsgruppen kontaktar Sven Inge Granlund på kommunen för planering av detta.
Information angående röjningen kommer på årsmötet.

 11. Årsmötet 26 juli 2011. 
 1. Inge Sundin tillfrågad och ställer upp som sekreterare under årsmötet.
 2. Sessionsalen i kommunhuset bokat och annons inlämnad.
 3 .Kallelse enligt bil. 2. Skickas ut senast 19 juli till samtliga medlemmar.
4. Dagordningen för årsmötet enl. bil 3.
 5. Årsberättelse enligt bil. 4.
6. Årsredovisningen klar och skickad till revisorerna.
7. Förplägnad under årsmötet genom Lars och Uno försorg.
8. Uno svarar för att behövlig teknik finns i sessionsalen vid årsmötet.

12. Övriga frågor.
1.Jörgen föreslog en uppdatering av adressuppgifterna för styrelsen. Lars för in nya 
uppgifter och skickar ut till styrelsen samt hemsidan.
2. Sophia Warpman  slutar på Båstad kommun.  Lars deltager vid avtackningen 
och uppvaktar från Mvf.

 13.   Nästa möte.               
Nästa ordinarie styrelsemöte efter årsmötet  är TISDAG  30 augusti kl.1900.

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

 Båstad 2011- 06 - 28 Båstad 2011 - 08-30
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

Tor Thuresson Lars Casteborn Anders Bernhardt


