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         1.   Öppnande.       
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet
         

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

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades 
till handlingarna. 

5.   Ekonomi , medlemmar
Föreningens tillgångar är 58337 kr efter att bidraget till kommunen för nya 
Tångbryggan är betalt. Resultat´- och Balansräkning (bil 1.) 

 Antalet medlemmar som redan betalt årsavgiften för 2013 uppgår till 261 st.

     6.    Årsmötet den 24 juli.
Årsmötet var välbesökt och välordnat. Erbjudandet från Bjärekraft angående 
internetuppkoppling via optifiber har ännu inte skickats ut till boende på Malen. 
Årsmötet beslutade att MVF byter namn till Föreningen Malenbo. 
Årsmötesprotokollet finns att läsa på föreningens hemsida. 

7.   Malenbo-logga.
Anders snart klar med ny logga. Återkommer vid nästa möte.

8.    Aktuella frågor under hösten.
-  Arbetet med att hitta nya styrelsemedlemmar inför nästa årsmöte bör 
påbörjas snarast. Flera ledamöter kommer att avgå efter nuvarande 
verksamhetsår. Ordföranden kontaktar valberedningen och erbjuder hjälp 
från styrelsen. Styrelsemedlemmarna inventerar inför nästa möte, sitt 
”malennätverk” i jakt på tänkbara kandidater.



- Möjligheterna att ha internetuppkopplade styrelsemöten diskuterades. 
Frågan kvarstår till nästa möte.
- Styrelsen skall ha ett fortsatt engagemang avseende de uppgifter som 
framgår av stadgarna exvis Malens skog, stränder, bryggor, trafik mm
- Styrelsen gör en översyn av stadgarna på grund av namnbytet. Samtliga 
Styrelsemedlemmar går igenom stadgarna och föreslår eventuella 
förändringar inför nästa möte.
- Frågan hur föreningen skall engagera sig i frågor angående den 
kommunala detaljplaneringen diskuterades. Frågan tas upp vid nästa möte.

           9.   Övriga frågor.
    Skylten vid Tångbryggan är inaktuell. Tor fixar ny text.

         10. Nästa möte.
Tisdagen den 23 okt kl. 18.30
Beslutades att nästa möte efter 23 okt preliminärt genomförs den 26 febr. 2013.

         11. Avlutning.
Ordföranden tackade närvarande ledamöter och förklarade mötet avslutat.
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