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PROTOKOLL 
 
fört vid årsmöte i Föreningen Malenbo tisdagen den 24  juli  2018  kl. 18.30  
i Båstad kommunhus.  
 
1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden Gunnar Ericsson hälsade den talrika skaran välkomna och tackade 
Föreningen Gamla Båstads ordförande Gert Håkan Eriksson för ett intressant 
föredrag om Båstads historia och aktuella frågor.  
 

2. Dagordning 
Årsmötet godkände det framlagda förslaget till dagordning 
 

3. Mötesledare 
Årsmötet beslöt att till mötesledare utse ordföranden Gunnar Ericsson 
 

4. Sekreterare 
Till sekreterare för årsmötet valdes Inge Sundin 
 

5. Justeringsmän 
Årsmötet valde Britta Unander Scharin och Karin Wennström att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 

6. Kallelse 
Ordföranden redogjorde för kallelsen till årsmötet. Årsmötet godkände kallelsen.  
 

7. Årsberättelse 
Styrelsens berättelse för verksamhetsåret hade delats ut före mötet. Ordföranden 
redogjorde för det huvudsakliga innehållet i berättelsen.  
Vidare redogjorde han för årsredovisningen för tiden 2017-05-01-2018-04-30. 
 

8. Revisorernas yttrande 
Peter Lindskog föredrog revisorernas yttrande över årsberättelse och årsredovisning 
med tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

9. Ansvarsfrihet 
Beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20170501-
20180430. Ordföranden framförde ett Tack till styrelsen för arbetet det gångna året. 
 

10. Val av ordförande  
På förslag av årsmötet omvaldes Gunnar Ericsson till ordförande för 2018-05-01-
2019-04-30. 

 
11. Val av styrelseledamöter 

Val av styrelseledamöter för 2 år. I tur att avgå är Lena Elisson. På årsmötets förslag 
omvaldes Lena Elisson. 
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12. Val av styrelsesuppleanter för 2 år 
I tur att avgå är Britta Unander-Scharin och Karin Wennström. På årsmötets förslag 
omvaldes Britta Unander- Scharin och Karin Wennström. 
 

13. Val av revisorer   
På årsmötets förslag omvaldes Peter Lindskog och Bo Ekelund till revisorer för 
räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30. 
 

14. Val av revisorssuppleanter 
På årsmötets  förslag omvaldes Per Holte och Per Åke Rosendahl till 
revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2018 - 2019. 
 

15. Val av valberedning 
Då ingen närvarande ville åta sig uppdraget beslutade årsmötet lämna frågan till 
styrelsen för lösning. 
 

16. Årsavgift 
Styrelsen framförde genom ordföranden förslag på fastställande av oförändrad 
årsavgift 150 kronor. Årsmötet fastställde årsavgiften för kommande verksamhetsår 
till 150 kronor. 
 

17.  Information om prioriterade frågor 
Ordförande redogjorde för frågor som behandlats vid möten med kommunen bl.a. 
skötsel av bryggor, boulebanor, belysning m.m. 
 

18. Inskickade frågor till Årsmötet 
Inga sådana frågor hade inkommit. Från närvarande deltagare framfördes och 
besvarades frågor angående utegymmet i Malenskogen, trafikfrågor på 
Malenområdet, såsom fortkörning och förslag på olika farthinder  
 

19. Avslutning   
Ordföranden tackade alla närvarande för deltagande vid årsmötet samt inbjöd till 
mingel och samvaro. Han överlämnade därefter ordet till företrädare för 
Bevakningsgruppen som beskrev sin verksamhet i Båstad till stöd för säkerhet och 
ordning på Malen och övriga Båstad. 

 
Båstad 2018-07-24 
 
Vid protokollet ……………………………….. 
   Inge Sundin 
Justeras Båstad den…../….. …………………………………..
  Britta Unander Scharin 
…………………………………………… 
Karin Wennström 
 
                                                                    
Gunnar Ericsson 


