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PROTOKOLL
fört vid årsmöte i Malens Villaägareförening tisdagen den 24 juli 2012
kl. 19.00 i kommunens sessionssal, Båstad.
1. Sammanträdets öppnande. Ordföranden Lars Casteborn hälsade de
närvarande välkomna. Han lämnade därefter ordet till dagens gästföreläsare
Jesper Pettersson från Bjäre Kraft som redogjorde för den kommande utbyggnaden av Fiberoptik på Malen . Han meddelade att samtliga hushåll snart kan
vänta sig ett meddelande med villkor för anslutning till fiberoptiknätet.
Årsmötet övergick därefter till dagordningen.
2. Dagordning. Årsmötet godkände det framlagda förslaget till dagordning.
3. Ordförande. Årsmötet beslöt att till ordförande för årsmötet utse Lars
Casteborn.
4. Sekreterare. Till sekreterare för årsmötet valdes Inge Sundin.
5. Justeringsmän. Årsmötet valde Bruno Ekelund att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
6. Kallelse. Ordföranden redogjorde för kallelsen till årsmötet. Årsmötet
godkände kallelsen.
7. Årsberättelse. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret hade delats ut före
mötet. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i berättelsen.
Vidare redogjorde han för årsredovisningen för tiden 20110501-20120430.
8. Revisorernas yttrande. Dorry Sjöström föredrog revisorernas yttrande över
årsberättelse och årsredovisning med tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Ansvarsfrihet. Beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20110501-20120430.Ordföranden framförde ett Tack till styrelsen för
arbetet det gångna året.
10. Val av ordförande. På valberedningens förslag valdes Lars Casteborn till
föreningens ordförande för verksamhetsåret 2012-2013.
11. Val av styrelseledamöter. Val skulle ske av tre styrelseledamöter för 2 år. I
tur att avgå är Jörgen Hansén, Uno Henningsson och Tore Scherstén samt
Jimmie Bengtsson som vill sluta.
På valberedningens förslag omvaldes Jörgen Hansén, Uno Henningsson och
Tore Scherstén samt nyvaldes Charlotte Wilson.
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12 . Val av fyra styrelsesuppleanter för 2 år. I tur att avgå är Anders Bernhardt
och Ann Thylén. Gunilla Brenton och Mats Johansson slutar i förtid.
På valberedningens förslag omvaldes Anders Bernhardt och Ann Thylén samt
nyvaldes Britta Unander-Scharin och Caroline Prabert.
13. Val av revisorer. På valberedningens förslag omvaldes Dorry Sjöström och
Egon Nilsson till revisorer för verksamhetsåret 2012-2013.
14. Val av revisorssuppleanter. På valberedningens förslag omvaldes Per Holte
och Per Åke Rosendahl till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 20122013.
15. Val av valberedning. Årsmötet föreslog och omvalde Carl-Axel Sjöström och
Anita Engquist med Carl-Axel Sjöström som sammankallande till
valberedningen för verksamhetsåret 2012-2013. Då inget ytterligare förslag
framkom beslöt årsmötet att valberedningen för kommande verksamhetsår
skulle bestå av två ledamöter.
16. Årsavgift. Styrelsen framförde genom ordföranden förslag på fastställande
av oförändrad årsavgift 150 kronor. Årsmötet fastställde årsavgiften för
kommande verksamhetsår till 150 kronor.
17. Firmateckning. På förslag av ordföranden godkände årsmötet att föreningens
firma i löpande ärenden till ett värde understigande 5.000 kronor skulle tecknas
av ordföranden och vice ordföranden var för sig samt att i övriga ärende
firman tecknas av styrelsen.
18. Ändring av firmanamn.
Ordföranden redogjorde för förslaget att ändra föreningens namn till
Föreningen Malenbo och bakgrunden härtill. Årsmötet förra året har godkänt
ändringsförslaget. Enär föreningens stadgar kräver beslut på två årsmöten för
ändring i stadgarna bordlades förslaget till detta årsmöte. På ordförandens
förslag godkände även detta årsmöte namnändringen. Föreningens namn är
således numera Föreningen Malenbo.
19. Ny Tångbrygga 2012.
Ordföranden redogjorde för arbetet och insamlingen till den nya bryggan som
stod klar den 25 april och invigdes den 19 juni av kommunalrådet Anette
Åkesson.
20. Övriga frågor
Då inga frågor anmäldes framförde ordföranden ett Tack till avgående
och suppleanter för deras arbete och överlämnade en present till desamma.
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21.Avslutning. Då inga ytterligare frågor återstod att behandla förklarade
ordföranden mötet avslutat.

Båstad 2012-08-05
Vid protokollet

Justeras:

____________________
Inge Sundin
Justeras
Båstad den…../…..
______________

______________

