
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i      Föreningen Malenbo.
tisdagen den 2 april 2013 på Båstads bibliotek.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf.)
Bruno Ekelund
Uno Henningsson
Ann Thylén
Charlotte Wilson
Tore Scherstén
Anders Bernhardt
Tor Thuresson

Adj Cace Sjöström, valberedningens ordf.
Lena Elison,(ej deltagande pkt 6)

         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, medlemmar.
 Föreningens tillgångar är 63113 kr. Resultaträkning enl. (bil 1.) 
Antalet medlemmar som betalt årsavgiften för 2013 uppgår till 290 förutom 
9 företag.
Charlotte delade ut medlemsregister som hon vill att styrelsemedlemmarna 
kontrolläser.

     6.    Styrelsen 2013 -2014.
                 Ordf. plus två ledamöter kommer att avgå vid årsmötet. 
                 Av Bruno och Tore framtaget förslag på brev att skickas ut till 

Medlemmarna angående behovet av ersättare i styrelsen diskuterades.
Beslutades att Bruno och Tore reviderar förslaget och skickar till styrelsen
senast fredag den 6 april.
Synpunkter på förslaget till Ordf. senast måndag varefter han skickar 
ut brevet via mail till föreningens medlemmar. 

7.  Malenbo loggan.
         Anders informerade att nya loggan är på gång. Har till styrelsen skickat tre foton 
         som kommer att ligga till grund för utformningen av loggan. Så fort förslaget är
         klart skickas det ut till samtliga styrelsemedlemmar för synpunkter.



8.    Trafik.
Ordförande informerade om mötet med kommunens trafikingenjör som 
förordar s.k. linser (cirkelformade upphöjningar) i ett antal korsningar. 
På försök kommer lins att finnas i korsningen Sjövägen – Nygatan.

           Vid positiva erfarenheter kommer linser att läggas ut i ytterligare 2-3 
korsningar som föreningen Malenbo föreslår.
Stenbumlingarna längs strandpromenaden som lagts ut för att hindra 
parkering på strandområdet diskuterades på mötet. Nya mindre stenar 
nersänkta i marken kommer att ersätta nuvarande för att bättre smälta in i 
miljön. Kommunen informerade också om att ny gatubelysning med s.k. 
ledlampor kommer under året att ersätta nuvarande på hela Malenområdet.   

           9.   Övriga frågor.
Lämplig dag under juli månad för årsmötet diskuterades. Tor undersöker 

     lämplig tidpunkt m.h.t. till övriga aktiviteter. Förslag till nästa möte.

         10. Nästa möte.
 Tisdagen den 21 maj kl. 18.30 

         11. Avslutning.
 Ordf. förklarade mötet avslutat.

 Båstad  2013-04-06
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

 Tor Thuresson                                Lars Casteborn Bruno Ekelund


