Protokoll vid Årsmöte i
föreningen MALENBO
4 Juli 2019 kl 18.30 i Kommunhuset

Närvarande: Malenbos styrelse samt ca 45 medlemmar mötte upp i
sessionssalen denna kväll i juli.
Mötes inleddes med en presentation av Johan Olsson Swanstein,
kommunstyrelsens ordförande, om hur Malen och Båstad påverkas av
maktskiftet som skedde efter höstens val. Johan redogjorde för kommunens
planer.

1.

Öppnande - Ordföranden hälsade alla välkomna och tackade också
Johan för ett intressant föredrag.

2.

Dagordningen – Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

3.

Val av mötesledare – Till mötesledare valdes ordföranden Gunnar
Ericsson.

4.

Val av mötessekreterare – Till mötessekreterare valdes Caroline
Prabert.

5.

Val av två protokollsjusterare – Årsmötet valde Inge Sundin och
Karin Paulsson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

6.

Godkännande av kallelsens utskick – Årsmötet godkände
kallelsen och att den sänts ut i god tid före mötet.

7.

Årsberättelsen – Ordföranden gick igenom styrelsens berättelse av
verksamhetsåret, som delats ut före mötet och som även leget på
hemsidan sedan mitten på juni. Ordföranden redogjorde också för
årsredovisningen för verksamhetsåret 2018-05-01 tom 2019-04-30.

8.

Revisorernas berättelse – Peter Lindskog föredrog revisorernas
yttrande över årsberättelse och årsredovisning och tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen – Årsmötet beslutade ansvarsfrihet för
styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Ordföranden framförde ett
tack till styrelsen för gott samarbete.

10.

Val av styrelseordförande – På årsmötets förslag omvaldes Gunnar
Ericsson till ordförande för verksamhetsåret 2019-2020.

11.

Val av styrelseledamöter – Val av 3 ledamöter på 2 år. Mötet
föreslog och godkände omval av Caroline Prabert och Yen Ly-Huynh,
samt nyval av Gustaf Lindskog som tidigare varit suppleant.

12.

Val av styrelsesuppleanter – I tur av avgå är Egon Nilsson som
avböjt omval. Ann-Louise Abbestam hade tidigare anmält intresse
och årsmötet godkände nyval av Ann-Louise Abbestam på 2 år.

13.

Val av revisorer – På årsmötets förslag omvaldes Peter Lindskog
och Bo Ekelund till revisorer för räkenskapsåret 2019-2020.

14.

Val av revisorssuppleanter – På årsmötets förslag omvaldes Per
Holte och Per Åke Rosendahl till revisorssuppleanter för
räkenskapsåret 2019-2020.

15.

Val av valberedning – Då ingen anmälde intresse att ta på sig
denna uppgift beslutade årsmötet lämna uppgiften till styrelsen för
kommande verksamhetsår också.

16.

Årsavgiften – Styrelsen framförde genom ordföranden, en
oförändrad årsavgift på 150 kronor. Årsmötet fastställde årsavgiften
till kommande verksamhetsår till 150 kronor.

17.

Information om prioriterade frågor – Ordföranden redogjorde för
de frågor som tagits upp vid möte med kommunens tjänstemän i
maj. Frågor såsom trafikproblem, cykelbanor, tennisplank, datum för
badstegars isättning samt upptagande, Malenportalen, utegym mm.
Minnesanteckningar från mötet finns också på hemsidan.

18.

Insända frågor –
a. En fråga har inkommit från en medlem på Tångvägen. Tångvägen
och Havsbadsvägen är de två vägar som leder direkt ned till
stranden där även omklädningsrum finns. Därmed är det mer trafik
på de vägarna och farten är tyvärr ofta alltför hög. På
Havsbadsvägen har man satt upp farthinder och vår medlem
efterlyser sådana även på Tångvägen, fast eller temporärt.
SVAR: Ordföranden tog upp den frågan med kommunen redan
före årsmötet, och de svarade att farthinder inte bara är en fördel,
då det blir högre ljud, samt kan skapa problem med
ytvattenavrinningen och driften. Det skapar också problem för
räddningstjänst och cyklister. De vill hellre lösa problemet med
information, ökade trafikkontroller eller en farttavla för att
påminna de som kör för fort.
Vi håller inte med kommunen i detta och svarade att vi ändå
önskar tillfälliga farthinder, sådana man har vid vägarbeten. Då
kan man lösa delar av problemen under den säsong då trafiken är
ett besvär. En farttavla skadar såklart inte heller, men är inte en

tillräcklig åtgärd tycker vi.
Styrelsen kommer fortsätta driva den här frågan.
b. En annan fråga som inkommit: Vi fick höra av Johan om tre nya
bryggor i Torekov varav en är anpassad för personer med
rörelsehinder. Det skulle vara trevligt om även detta kan ordnas
vid Tångbryggan. Någon form av förlängning över sanden, så att
man kan ta sig till bryggan med rullator.
SVAR: Styrelsen kommer även ta upp den här frågan med
kommunen. Är de inte villiga att bekosta detta, kan styrelsen titta
på om föreningen Malenbo kan ta den kostnaden.
c. Frågor från deltagare på mötet: Mycket av trafiken genom Båstad
är endast genomfartstrafik för personer som skall till Torekov. Kan
man få dem att välja en annan väg?
SVAR: Ordföranden sa att man går ut med information att
resenärer från tex söder skall köra av före åsen och därmed
komma en annan väg till Torekov eller köra in i Båstad från väster.
Mer är svårt att göra med det läge vi har i Båstad, med vatten på
ena sidan och åsen på den andra.
En deltagare påpekade att man på 60-talet hade en plan på att
lägga genomfartsleden utmed vattnet. Det var nog tur det inte
blev så.
d. Någon önskade att en varningsskylt sätts upp vid Tångbryggan om
skarpa stenar i vattnet. Kommunen satte upp skylt förra året och
det behövs även i år.
SVAR: Styrelsen meddelar kommunen och hoppas på snar åtgärd.
19. Avtackning – Före ordföranden avslutade mötet ville ordföranden
tacka Egon Nilsson för gott samarbete i styrelsen under flera år.
20. Avslutning – Ordföranden tackade alla för visat intresse och bjöd in
till mingel med kaffe och fralla i kommunens fikarum.
Båstad den 4 juli 2019
Vid protokollet:

____________________________
Caroline Prabert

Justeras: _______________________
Inge Sundin

_________________________
Gunnar Ericsson

_________________________
Karin Paulsson

