
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 15 maj 2012 på Båstads bibliotek.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf.)
Uno Heningsson

                                  Jimmy Bengtsson
Jörgen Hansen
Charlotte Wilson
Tor Thuresson

         1.   Öppnande.       
                     Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet

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

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades 
till handlingarna. 

5.   Ekonomi och medlemsutveckling.
Föreningens tillgångar är 475000 kr. (Bil 1).
Kommunen avser fakturera MVF a conto med 400 000 kr för nya Tångbryggan. 
Diskuterades om det inte vore bättre om MVF överförde summan till 
kommunens konto eftersom det tydligt måste framgå det är ett bidrag från MVF. 
Lars undersöker med kommunen.

     6.    Tångbryggan.
Ansvarsförhållanden avseende Tångbryggan klarlagt med kommunen. 
Kommunjuristen menar att MVF aldrig kan råka ut för skadestånd då MVF 
varken äger bryggan eller marken. (bil. 2).
Lista på de bidragsgivare som är berättigade till skylt skickas till styrelsen av 
Charlotte. Listan bör uppdateras med givare före maj månads utgång. Lars och 
Charlotte fixar detta.
Lars beställer skyltar; ca 160 stycken. Förslag på text i en huvudskylt högst upp 
på displayen (bil 3). 
Föreslogs att invigningen av Tångbryggan genomförs i mitten av juni. I 
anslutning härtill kommer ett belopp att överföras till kommunen. Beloppets 
storlek bestäms av MVFs tillgångar vid detta tillfälle. Enligt tidigare beslut skall 
det finnas ett saldo på 25 000 kr i föreningen när bidragsbeloppet fastställes.
Vid invigningsceremonin kommer en ”dummy” skylt att överlämnas till 
kommunalrådet. På skylten står alltså det slutliga totala bidragsbeloppet. I 
samband med denna ceremoni avtäckes skyltdisplayen samt bjuder MVF på 



dryck och tilltugg. Beslutades att invigningen genomförs med föreslagen 
inriktning. Ansvarig Uno. 

7.  Årsmöte den 24 juli.
Lokal beställs av Lars.
Kallelse genom annons 9 och 24 juli beställs av Tor.
Åtgärdslista enl. bil 4.

Program diskuterades. Förslag till nästa möte.

Följande styrelsemedlemmar har avsagt sig omval:
Lars Casteborn
Gunilla Brenton
Jimmy Bengtsson

8.    Övriga frågor.
# Möjligheterna för MVF att städa och röja i anslutning till stranden efter 
stormen tog upp. Lars undersöker med kommunen.
# Räkenskapsåret skall anpassas till stadgarna. Beslutades att så skall ske 
under 2012.

           9.   Nästa möte.
Tisdagen den 3 juli kl. 1900.

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

  

          

 Båstad 2012-05-25
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

 Tor Thuresson                                Lars Casteborn Jimmy Bengtsson


