
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 3 juli 2012 på Båstads bibliotek.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf.)
Bruno Ekelund
Uno Heningsson

                                  Jimmy Bengtsson
Jörgen Hansen
Charlotte Wilson
Anders Bernhardt
Ann Thylén
Gunilla Brenton
Tore Sche´rsten
Tor Thuresson

         1.   Öppnande.       
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet
         

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

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 juni 2012 är 531419 kr. 
Resultaträkning för budgetåret 2011-2012. enl. (bil 1.) 
Budgetåret förlängt 1 mån enligt tidigare beslut. Resultaträkning för juni 2012 
enl. (bil 2.)
Bidrag till bryggan betalas efter årsmötet. 
Antalet medlemmar uppgår till 281 st

     6.    Tångbryggan.
Styrelsen beslutade att bidra med 500 000 kr till nya tångbryggan.
Gåvoskylten vid Tångbryggan är nu uppdaterad. Framfördes att konstruktionen 
är genialisk med bl.a okrossbart glas sponsrat av Hammerglas. Lars 
informerade om att en bänk av cement längst ut på bryggan är på gång genom 
kommunens försorg. Jimmy undersöker möjligheterna att sätta upp hängare i 
anslutning till bänken. 

7.  Årsmöte den 24 juli.
- Med anledning av förslag till namnändring till Föreningen Malenbo uppdrogs 
åt Anders att ta fram ny logga. Återkommer med förslag inför årsmötet.
- Lokal i kommunhuset beställt av Lars.



- Kallelse till årsmötet finns på hemsidan och är klart för utskick.(Bil 3).
  Gunilla svarar för utskick till ca. 450 adresser på Malen tillsammans med Ann.
- Lars visade förslag på dagordning till årsmötet enl bil 4. Pkt 20 stryks.
-Förslag till årsberättelse godkändes med vissa ändringar. (Se bil 5.) 
- Föreslogs att Lars Henningsson alternativt Jenny Herzgård håller föredrag vid 
årsmötet. Lars kontaktar berörda.
- Vid årsmötet bjuder föreningen på alkoholfri champagne samt kaffe och bullar. 
  Uno ansvarig. 
- Kallelse genom annons 9 juli under föreningsnytt i NST samt annons i NST 
och om möjligt i Lokaltidningen den 24 juli. Tor ansvarig.
- Följande styrelsemedlemmar har avsagt sig omval:
Mats 
Gunilla Brenton
Jimmy Bengtsson
Styrelsen föreslår att Charlotte ersätter Jimmy som ordinarie ledamot. 
Saknas då två suppleanter. Förslag på lämpliga kandidater till Lars snarast.

8.    Övriga frågor.
Inga övriga frågor framfördes.

           9.   Nästa möte.
Årsmötet den 24 juli i sessionssalen. 
Nästa ordinarie möte tisdagen den 28 augusti kl 18.30

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

  

          

 Båstad 2012-07-03
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

 Tor Thuresson                                Lars Casteborn Bruno Ekelund


