
Protokoll från styrelsemöte i Malenbo 2016-05-08.

Närvarande:        Gunnar Ericsson
                              Jan Johansson
                              Uno Henningsson
                              Lena Elisson
                              Egon Nilsson
                              Ingrid Turesson
Förhindrade:       Anders Bernhardt
                              Caroline Prabert
                              Britta Unander-Scharin
                              YenLi Huynh

1. Öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

2. Dagordning: Dagordningen presenterades och godkändes.

3. Val av justeringsman: Uno Henningsson valdes att jämte ordföranden 
justera protokoll.

4. Föregående styrelseprotokoll: Godkändes och lades till handlingarna.

5. Angelägna frågor gällande kommunen: Strandskötsel, boulebana, 
minigolf etc. Gunnar E och Jan J planerar nytt möte med kommunen.

6. Fiber: Anslutningar på Malen fortlöper enligt plan.

7. Ekonomi: Medlemstapp diskuteras. För övrigt inget nytt.



8. Hemsidan: Beslut togs att Gunnar E tar kontakt med Anders B gällande
ny layout (Hemsida 24) med ev. länk till Facebook.

9. Vikande medlemsantal: I år finns ca 150 betalande medlemmar. 
Tidigare har funnits 250 betalande. Gunnar E tyar fram de senaste 
årens medlemsantal. 
Här diskuterades också föreningens framtid och vad som kan göras för 
att synas och nå ut.

10. Inför årsmötet: Ingrid bokar på Restaurant Veranda 6/7 kl. 18.30. 
Något att förtära kommer att serveras mot liten kostnad (75:-).
Ev. kommer Bo Vendt kan berätta om Malens andelsvatten.
Ev. också något om vilka planer det finns för verksamheterna Skansen 
kopplat till Riviera, Jan J återkommer med förslag på detta.

Utskick och kallelse till årsmötet.
Jan J har kontakt med skolungdomar som kan hjälpa till med utdelning.

11. Övriga frågor: 
Nedskräpning vid grillplatsen Tångbryggan.
Den välbesökta grillplatsen råkar ofta ut för nedskräpning, det ser 
ibland ut som någon helt utan vett och förstånd grillat och lämnat allt 
skräp på marken.
Gunnar och Jan tar med sig denna fråga till kommunen med krav på 
extra insatser för att det inte ska se ut som det gör.

12. Att göra listan: 
Angelägna frågor: Inför möte med kommunen, Gunnar E och Jan J
Medlemstapp:  Gunnar sammanställer de senaste årens 
medlemsantal. 
Hemsida: Gunnar tar kontakt med Anders gällande ny layout samt länk
till Facebook.
Föreningens framtid: Vi måste synas och nå ut, alla funderar på vad 
som kan göras.
Inför årsmötet: Ingrid bokar på Restaurant Veranda 6/7 kl.
Gunnar tar fram dagordning, årsberättelse, samt ser till att 



valberedningens förslag, revisorernas utlåtande och övrig information 
finns framme. Överenskommer med Bo Wendt om information kring 
Malens vatten. Tar fram kallelse till årsmötet med info och 
inbetalningskort.

Vid protokollet: Len Elisson

Justeras: Uno Heningsson Gunnar Ericsson 

Båstad: 2016 05 12

…………………………. ………………………….


