
         Protokoll  

Ordinarie styrelsemöte i Föreningen  Malenbo.
   söndagen den 28 september 2014 hos Gunnar Ericsson.

Närvarande: Gunnar Ericsson (Ordf.) 
Jan Englund 
Yen Li-Huynh 
Britta Unander Scharin 
Uno Henningsson 
Anders Bernhardt 

Förhindrade: Anita Engqvist 
Lena Elisson 
Caroline Prabert 
Ingrid Thuresson 
Jan Johansson 

           1.    Öppnande. 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
         

2. Dagordning.
       Dagordningen presenterades och godkändes. 

3. Val av sekreterare under mötet. 
Anders Bernhardt erbjöd sig att föra protokollet, vilket godkändes. 

     
4.   Val av justeringsman.

Jan Englund valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

5.   Genomgång av föregående styrelseprotokoll 31/8 
Pkt 5: Att ta upp med kommunen på kommande höstmöte kvarstår, eftersom något möte ännu 
inte har kunnat bokas. Alla punkter kvarstår. 
Positivt att badplatsen vid Tångbryggan fräschats upp med sand från Rivierabygget. Gärna 
samma insats vid Malenbadet, där bänkar hänger i luften. 
Pkt 6 och pkt 7 kvarstår eftersom möte Kommunen och Bjärekraft ännu inte har kunnat 
genomföras. Punkterna återfinns i dagens dagordning. 
Protokollet lades till handlingarna. 

     6.    Nytt möte ang. trafik och kommunikation.
Ständigt återkommande problem i trafiken på Köpmansgatan. Speciellt vid vänstersvdå bilister 
kör om via trottoarerna. I synnerhet korsningarna Köpmansgatan – Stationsterrassenoch 
Köpmansgatan – Havsbadsvägen. Där var en riktig smäll härom veckan så att både ambulanser 
och brandkår var på plats. Bör lösas på något sätt.
Häckar i Malen. Slarvas med lite varstans. Länkar finns på vår hemsida till kommunens, för att 
hjälpa medlemmar att se vilka regler som gäller. 

7.   Fiberanslutningar/bredband till Malen, inbjudan från Bjärekraft.
Möte planeras och föreningen Malenbo är villig att hjälpa till med reklam och folderutdelning 
inom Malen. Riksmål är att 80% skall vara fiberanslutna till år 2020. 

8.    Ekonomi, medlemmar, medlemsregister.
Vi återkommer med denna punkt. Yen har ännu inte varit på banken och fått överta 
Charlottes befogenheter. Bankbesök inom kort för att råda bot på detta. 

             9.    Hemsidan, innehåll uppdatering. Malenloggan etc.
      Hemsidan uppdateras löpande då aktualiteter och bidrag har skickats till Anders. 
      Det har tyvärr gått troll i loggan, men Anders jobbar med den. 

             10.  Föreningen 30 år nästa årsmöte.
Planeras i samband med nästa årsmöte. Ingrid, Uno och Britt bildar en idégrupp som skall 
komma med förslag, när, var och hur. 



              11.  Övriga frågor. 
Mer sand till Malenbadet och bättre skötsel. 
Ev boule-bana vid Tångbryggan eller Malenbadet. Aktivitet för de något äldre. Boule-bana 
har tidigare funnits söder om badbassängen. De som nu byggs i hamnen kan ju endast vara 
temporära under höst och vår. Varför inte flytta en av dem till Malen i vår? 

              12. Nästa möte.
Enligt schema planeras till söndagen den 26 okt kl. 10.00

              13. Avlutning.
Ordföranden tackade närvarande ledamöter och förklarade mötet avslutat. 
Därefter bjöds de närvarande på kaffe och härlig hemmabakad kaka. 

 Båstad 2014-09-28
           
            

  Vid protokollet: Justeras:

              


