
                  Protokoll 

fört vid styrelsesammanträde i      Föreningen Malenbo.
tisdagen den 21 maj 2013 på Båstads bibliotek.

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

Adj Cace Sjöström, valberedningens ordf
Lena Elison (ej pkt 8)
Jan Englund (ej pkt 8)
Gunnar Ericsson (ej pkt 8)
Yen (ej pkt 8)

         1.   Öppnande.       
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet
         

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

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 62963 kr . Resultaträkning enl. (bil 1.) 
Antalet medlemmar uppgår till 290 förutom 
9 företag som också ingår i föreningen.
Charlotte påminde om  medlemsregistret som hon vill att styrelsemedlemmarna 
lämnar synpunkter på.

     6.    Malenbo loggan.
                Anders redogjorde för hemsidan och konstaterade att gamla hemsidan (MVF) har 
               cirka 1500 besökare medan föreningen Malenbo nya hemsida har cirka 500.
               Nya loggan kommer att vara klar före midsommar och redovisas på årsmötet. 

          7.   Årsmötet.
      Datum: Beslutades att årsmötet äger rum tisdag 9 juli kl. 1900.
      Medlemsavgift: Diskuterades om medlemsavgiften skulle sänkas beroende på           
      föreningens goda ekonomi. Beslutades att styrelsen föreslår årsmötet oförändrad 
      avgift.
    Minneslista inför årsmötet diskuterades.(bil. 2). 



Annons införs senast den 25 juni samt den 9 juli i NST. Kallelse utskick senast 25 juni. 
Minneslistan godkändes.
Diskuterades lämpligt föredrag vid årsmötet. Föreslogs att kommunen informerar om
Malens roll i nya Entré Båstad. Lars kontaktar kommunalrådet.

8.       Styrelsen 2013 – 2014.
          Diskuterades  kommande styrelses sammansättning. Lars, Tore och Ann kommer att 
          avgå. Bruno och Tor önskar inte omval om ersättare finns. Valberedningen kommer att 
          lämna förslag på ersättare inför årsmötet. 
          Cace har anmält att han avgår som valberedningens ordförande. Styrelsen kommer att 
          lämna förslag på ersättare inför årsmötet. 

9.       Övriga frågor.
           Inga övriga frågor framkom.

10.      Nästa möte.
  Tisdagen den 11 juni kl. 18.30 .

11.       Avslutning.
   Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 Båstad  2013-05-21
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

 Tor Thuresson                                Lars Casteborn Jörgen Hansen


