
Protokoll Malenbo 2018-06-10. 

Närvarande: 

Gunnar Ericsson, Caroline Prabert, Egon Nilsson, Karin Wennström, Lena 

Elisson. 

Förhindrade:  

Britta Unander-Scharin, Gustaf Lindskog, Yen Huynh. 

1. Öppnande: 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Justering av dagens protokoll: 

Agenda gicks igenom och godkändes. Caroline utsågs till justeringsman. 

 

3. Föregående protokoll: 

 Protokoll från senaste styrelsemöte 2017-10-29 gicks igenom, 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomi och status medlemsregister: 

Gunnar mailar Yen. 

Angående GDPR och hur vårt medlemsregister påverkas  avvaktar vi till 

hösten då vi tar fram en policy som stämmer överens med det nya 

regelverket. 

 

5. Inför årsmötet: 

Caroline, Britta och Karin bildar en arbetsgrupp. De tar kontakt med 

Föreningen Gamla Båstad för föredrag och kommunen för bokning av 

kommunhus. Årsmöte preliminärt 24/7 18.30. Föredrag Föreningen 

Gamla Båstad och Bevakningsgruppen bjuds in för information. Även 

information gällande GDPR, där uppdatering kommer till hösten för våra 

medlemmar. Årsmötet avslutas med enklare förtäring( kaffe och 

kaka/fralla). Gunnar sammanställer standarddagordning, årsberättelse 

och begär revisionsberättelse. Han kontaktar Inge Sundin, vår ständige 

sekreterare, att föra protokoll på årsmötet. 

 



6. Information från möte med kommunen: 

Boulebanan skall kompletteras med ljus, bänk och papperskorg samt en 

skylt. De här bitarna finansieras av Malenbo. Gunnar gör ett förslag på 

hur en skylt kan se ut och sänder till oss.  

Caroline och Karin kontaktar Föreningen gamla Båstad gällande 

Malenskylten/portalens placering, samt finansiering av renoveringen. 

Gustaf sa ju tidigare att MMB kan tänka sig sponsra en del. Om 

föreningen Gamla Båstad också tar en del, får vi 1/3 del. 

Vindskyddet på tångbryggan ska färdigställas. Ytterligare material för c:a 

1500kr behöver införskaffas. Gunnar fick mandat att införskaffa det och 

bygga färdigt. 

 

7. Strandflykt: 

Gustaf har tidigare sagt han är intresserad av den här frågan. I hans 

frånvaro gav vi honom mandatet att hålla i detta. 

Lena kontaktar kommunen på nytt för rensning av stranden vid 

Tångbryggan. 

8.  Aktiva frågor: 

 Se punkt 6.  

9.  Hemsidan: 

Gustaf håller i Hemsidan .Senaste protokoll från 2017-10-29 ska föras in 

samt info inför årsmöte. Lena kontaktar Gustaf. 

10.  Inga övriga frågor.  

11.  Att göra lista: 

 Karin kontaktar kommunen för bokning av lokal till årsmötet. 

 Caroline kontaktar Gert-Håkan Eriksson, Föreningen Gamla 

Båstad för att bekräfta årsmötestiden.  

 Gunnar kontaktar Bevakningsgruppen och bekräftar 

årsmötestiden. 

 Gunnar kontaktar kommunen för återkoppling från mötet 

Caroline och Gunnar hade med den i våras. Delar av 

återkopplingen saknas fortfarande. 



 

 Gunnar färdigställer vindskyddet på Tångbryggan 

 Gunnar gör förslag på skylt till Boulebanan 

 Gunnar kontaktar Yen gällande ekonomi och dokument inför 

årsmötet 

 Gustaf uppdaterar hemsidan inför årsmötet 

 Lena kontaktar kommun för städning av strand runt 

Tångbryggan. 

 Caroline kontaktar Föreningen Gamla Båstad för möte med dem 

angående placering och finansiering av Malenportalen. Karin 

kommer också på det mötet. 

 

12.  Nästa möte: 

Preliminärt 24/6 10.00 hos Caroline. 

13.  Avslutning:  

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Tack för fika och hembakt kaka. 

 

 

Vid protokollet:      Lena Elisson 

 

 

Justeras:          Caroline Prabert 

 


