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Protokoll styrelsemöte Malenbo 2017-06-04 

Hos: Caroline Prabert 

Närvarande: Gunnar Ericsson, Caroline Prabert, Yen Ly-Huynh, Egon Nilsson, Lena Elisson. 

Förhindrade: Anders Bernhardt, Britta Unander-Scharin, Karin Wennström, Jan Johansson. 

1. Öppnande: Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning: Dagordning gicks igenom och godkändes. 

3. Föregående protokoll: Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till 

handlingarna. 

4. Justeringsman: Caroline Prabert utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

5. Inför årsmötet: Genomgång av kallelse: 

 Datum 13/7 18.30 på Malens krog. Ev bjuda in Bo Wendt gällande ny info i 

kommunen. Mingel med lättare förtäring och öl/vin kommer att bjudas på.  

 Årsmöteshandlingar: Stadgar finns på hemsidan. 

 Dagordning  samt årsberättelse ska skrivas. 

 Bokslut: Yen har kontakt med revisorer och ber om att få en revisionsberättelse. 

 Utskick av kallelse senast 14 dagar före årsmöte. Inför detta träff hos Caroline 

24/6 kl.10.00. Karta över Malen ska skaffas och fördelning av utskick ska göras. 

Annonsering av årsmöte i HD 25/6. 

 Ordföranden föreslår en förlängning av mandatperiod på ett år för sittande 

styrelse. 

 Ingen valberedning finns i dagsläget. 

 Inge Sundin har erbjudit sig att vara sekreterare vid årsmötet. 

 

6. Prioriterade frågor: 

 Nedskräpning och tillhåll på grillplatser, bilar kör ner på stranden. Trätrall över 

sanden till bryggan har önskas av någon, för att lättare transportera sig. 

Vindskydd på bryggan ska byggas. 

 Trafiken i Båstad gällande säkerhet. Nöjeskörningen på Strandpromenaden som 

är en gågata. Den ökade trafiken på Köpmansgatan sommartid. 

 Strandängarnas skötsel. 

 Önskemål om tennisplank. 

 Skylt behövs för att visa den nya boulebanan. 
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7. Att göra lista: 

Gunnar mailar ut prioriterade frågor, skriver dagordning och årsberättelse inför 

årsmötet, förlängning av mandatperiod för sittande styrelse, ordnar annons i HD. 

Caroline uppdaterar kallelsen och ordnar med projektor inför årsmötet. Karta över 

Malen måste ordnas inför utskicken. 

8. Övriga frågor: Tidningen Bjäreliv har genom Yen önskemål om intervju med Gunnar 

Ericsson gällande Malenbo. Ordförande ställer sig positiv till detta.  

 

9. Avslutning: Ordföranden förklarade mötet avslutat. Nästa möte är 24/6 10.00 hos 

Caroline. 

 

Stort tack Caroline, för kaffe och god frukt. 

 

Vid protokollet:  

Lena Elisson 

 

 

Justeras: 

Gunnar Ericsson                              Caroline Prabert. 


