
Protokoll från styrelsemöte nr 4 i Malenbo 2015-05-31.

Närvarande: Uno Henningsson UH Gunnar Ericsson GE
Anders Bernhardt AB Ingrid Thuresson IT
Lena Elisson LE Yen Ly-Huynh YLH
Jan Englund JE Britta Unander-Scharin BUS
Jan Johansson JJ

Förhindrade: Anita Engqvist AE Caroline Prabert CP

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen presenterades och godkändes.

3. Jan Englund valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Föregående protokoll: Tas upp vid nästa möte.

5. 30 årsfirandet:3 restauranger deltar; Malens krog, Neptun och 
Veranda Cafe och Bistro. Ica bör tillfrågas och ev. fråga igen på 
Continental.

Förslag till inbjudan och inbetalning till medlemsavgift diskuteras. Ska 
skickas ut 3 veckor före 8/7. Möte hos GE 13/6 kl. 10.00 för distribuering 
av dessa. 500x2 till antal som ska skrivas ut, ordnas av GE.

6.Info från kommun: Inget nytt. GE och JE är kallade till informations 
och arbetsmöte 9/6 angående kommunikation och trafik i Båstad.

7.Ekonomi: Resultaträkning gås igenom separat inför utskick till 
revisorer.

8.Hemsidan:Jan Englund, Gunnar Ericsson och Ingrid Thuresson går 
igenom förslag till ny hemsida, hoppas vara klar med detta till 
1/7.Årsmöteshandlingarna ska in på hemsidan.

9.Inför årsmötet:  

Bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsbeskrivning  iordningsställs 
av GE. GE stämmer också av med valberedningen så det finns ett förslag 
framme till årsmötet, samt tillfrågar ”ständige sekreteraren” Inge Sundin 
inför årsmötet. Annons i tidningen gällande årsmöte 8/7 ska finnas 14 
dagar före mötet GE sätter in annons.

10.Övriga frågor: Inga frågor.



11.Att göra listan:

 13/6 10.00 hos GE gällande distribuering inbjudan 30 årsfirande och
kallelse med inbetalningskort.

 Hemsidan: Ingrid, Jan E och Gunnar träffas och gör förslag till ny 
hemsida.

 Fiber: Gunnar stämmer av med Bjärekraft och ordnar annons för 
årsmötet i tidningen.

 GE undersöker om Kommunalråd Bo Wendt vil medverka på 30 
årsfirandet.

 Inför årsmötet ska bokslut ,verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplang iordningställas samt ”ständige sekreterare” Inge 
Sundin tillfrågas.

 Valberedningens förslag görs klart och distribueras till styrelsen.

12.Nästa möte:28/6 10.00 hos Gunnar Ericsson.

13.Mötet avslutades: Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Tack för kaffe och kaka!

Vid protokollet: Lena Elisson

Datum:

Justeras: ……………………………………….

Jan Englund

Justeras:…………………………………………..

Gunnar Ericsson

Kommentar: Jag tror vi också sa att årsmöteshandlingarna (utom 
bokslutet) skulle in i hemsidan


