
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 30 augusti 2011 i biblioteket ,kunskapscentrum Agardh.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Tore Scherstén
Uno Henningsson
Jimmy Bengtsson
Ann Thylén
Bruno  Ekelund
Charlotte Wilson

                                  Mats Johansson
                                  Gunilla Brenton

         1.   Öppnande.       
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet
         

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs AnnThylén

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och 
kommer att skrivas på nästa möte. 

5.    Medlemsutveckling
224 medlemmar (varav 50 nya) har erlagt medlemsavgift och 78 250 kr har

            betalts som bryggbidrag. Påminnelse om medlemsavgift skall utskickas 
            tillsammans med redovisning om den till tilltänkta nya bryggan och önskan om 
            bidrag.
            Avstämning skall göras i mitten av september avseende lämplig tidpunkt för
            utskicket. Ordförande skriver följebrev.

     6.   Ekonomi.
Charlotte redovisade resultat och balansräkning.

7.  Bryggor, bryggkampanj 2011.
”Tiggarbrev” skall utskickas till företagen på Malen. Uno gör en lista över 
befintliga företag. Företagen kontaktas via brev och utlovas en skylt på  bryggan 
för > 1000 kr samt eventuellt en annons i malenbo.se. ( pris?) Ordföranden 
skriver följebrev. 
Ordföranden har träffat projektingenjör Fredrik Jönsson och betonat det 
angelägna att projektarbetet kommer igång snarast. En projektgrupp skall bildas 
där MVF och kommunen är företrädda. Jimmie kommer att ta kontakt med en 
entreprenör för att undersöka om det föreligger några möjligheter att snabba på 
projektet. 



 
8    Malens skog projektet.

Ann redogjorde för den framgångsrika rensningen av Malens Skog. Drygt 
20 frivilliga ställde upp och arbetade i två timmar varefter de belönades med 
lunch. Kommunekologen har uttryckt sitt stora gillande av insatsen.

9.  Eko marknaden på Malens Torg
          Ann rapporterade om den tilltänkta insatsen vid Naturskyddsföreningens 

Eko marknad  den 10 september. Flera styrelseledamöter anmälde sig som 
frivilliga såväl före som efter och under marknaden.

10. Årsmötet 26 juli 2011. 
Ordföranden konstaterade att mötet hade genomförts framgångsrikt och med 
fler besökare än vanligt inte minst Beroende på Tores intressanta inledning.

11. Övriga frågor.
Ordförande har avtackat Sofia Warpman med en flaska vin, betonat det 
goda samarbetet och önskat henne lycka till. 

 12.   Nästa möte.               
Nästa ordinarie styrelsemöte efter är TISDAGEN den 25 oktober.

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

 Båstad 2011- 09 - 01
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

Tore Scherstén                   Lars Casteborn               Ann Thylén


