
Protokoll från styrelsemöte i Malenbo 2016-06-05

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

1. Öppnande
 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Dagordning
Dagordningen presenterades och godkändes.

3. Val av justeringsman
Caroline Prabert valdes att jämte ordföranden justera protokoll.

4. Föregående styrelseprotokoll
Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.

5. Angelägna frågor gällande kommunen
Gunnar har fått skriftligt svar från tjänstepersonerna Jenny Hertsgård och
Anders NN. Kommunen har tagit del av våra önskemål gällande 
boulebana, tennisplank, skador på grillplatsen, strandängarnas skötsel 
etc, men kommer inte vidta några åtgärder i nuläget.
Gunnar Ericsson begär nu nytt fysiskt möte med kommunen. 

Gällande Bjäreulvarnas stuga som eventuellt ska rivas kommer Egon 
Nilsson att kontakta Johan Mårtensson, GIF för eventuellt bevarande av 
stugan.



6. Fiber
Fortlöper enligt planen.

7. Ekonomi
Oförändrat. Yen skickar bokslut till revisorer.

8. Hemsida
Förändring av hemsida diskuterades. Ingrid Turesson informerade om 
”Hemsida 24” (kostnad 1184 kronor+moms/år) som är kopplad till 
Facebook. Lottie Engblom (Företagsbyn), journalist kan bistå med 
genomgång av hemsidan. Ingrid Turesson och Anders Bernhardt ordnar 
möte med henne i Företagsbyn. 
Beslut togs att förändra Hemsidan.

9. Vikande medlemsantal
Statistik finns från 2010-2013. Statistik för 2014-2015 saknas, men Yen 
uppskattar att medlemsantalet sjunkit med ca 20 personer sedan förra 
året.

10.  Inför årsmötet
Årsberättelsen ska tas fram. Valberedningen ska informeras om 
lägesrapport. Årsmötet kommer att vara 6 juli klockan 18.30 på 
restaurant Veranda. 
Utskick med information om årsmötet samt inbetalningsavi skall 
distribueras. Jan Johansson sköter detta och sätter upp lappar på 
strategiska platser cirka 50 stycken. (ICA, bibliotek, apotek, bokaffär etc.) 
Detta bör ske tre veckor före årsmötet.

Program

 Information från Bo Wendt gällande Malens andelsvatten. 
Verksamheten Skansen-Riviera och hur den påverkar Malens
framtid. 



 Årsmötesgenomgång  

 Mingel med tilltugg (tapas samt ett glas vin/öl för en 
kostnad av 75kr). 

11.  Övriga frågor
Inga övriga frågor.

12.  Att göra lista

 Gunnar Eriksson bokar nytt möte med kommunen.

 Beslut om ny hemsida har tagits, och möte bokas med journalist på 
Företagsbyn. 

 Distribuera inbetalningsavier och information om årsmötet.

13. Mötet avslutades 
Vid protokollet Lena Elisson

Justeras av Gunnar Ericsson:

Justeras av Caroline Prabert:


