
Välkomna till Föreningen 
Malenbos Årsmöte 2020



Dagordning för Årsmöte i föreningen MALENBO 16 Juli 2020

1. Öppnande av årsmötet

2. Genomgång av dagordningen

3. Val av mötesledare

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två protokolljusterare

6. Godkännande av kallelsens
annonsering och utskick

7. Årsberättelsen

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande

11. Val av styrelsemedlemmar

12. Val av styrelsesuppleanter

13. Val av revisorer

14. Val av revisorssuppleanter

15. Val av valberedning

16. Årsavgiften

17. Information om prioriterade frågor
från möte med kommunen

18. Insända frågor

19. Avslutning



Dagordning
1. Öppnande av årsmötet

2. Genomgång av dagordningen

3. Val av mötesledare

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två protokolljusterare

6. Godkännande av kallelsens annonsering och
utskick

7. Årsberättelsen

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen



Årsberättelse 2019-2020 föreningen Malenbo

”För ett bättre MALEN”

• Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex styrelsemöten samt ett
möte med kommunen för våra prioriterade frågor.

• Senaste årsmötet höll vi i kommunens sessionssal med ca 45 
deltagare.

• Årsavgiften har under verksamhetsåret varit oförändrad på 150 kr.

• Antalet medlemmar är ganska oförändrat och är idag ca 165 st.
Detta är glädjande, men vi kan bli fler vilket vi jobbar för.

• Vi har delat ut 750 kallelser i brevlådorna och annonserat i dagspress, 
på Facebook och i Bjäre Nu samt på en infoskylt vid Tångbryggan. Vi 
hoppas på en ännu bättre uppslutning detta år.



Skylt för information vid Tångbryggan



Aktuella frågor som vi drivit under verksamhetsåret

• Sandflykt & Bryggor - en mycket viktig fråga

Mycket har gjorts, hövderna bortplockade. Sandinfordran, strandråg planterats, ”kastanjestaket ” 
uppsatta. Ålgräs har planterats i Laholmsbukten, begäran om trätrallor till Tångbryggan för att
underlätta för funktionshindrade. Kommunen samarbetar också med Länsstyrelsen i frågan om 
sandflykt.

• Ombyggnad av Köpmangatan:

Vi har fått information om vad som gjorts, se separat dokument.

• Nöjeskörning på Strandpromenaden:

Inga åtgärder är vidtagna? Vad händer? Man kör ner till grillplatsen vid Tångbryggan. Tar en sväng
för att se på husen längs Strandpromenaden, etc. Man saknar medel för åtgärder.



Aktuella frågor som vi drivit under verksamhetsåret

• Boulebana – Plats för upplysningsskylt

Förslag: Stigen från Strandpromenaden till Boulebanan
Träff med Marie Eriksson är bokad V31 för detta.

• Datum för Badstegarnas utsättning samt upptagande

Många anser att dessa borde ut tidigare och upp senare än som det är nu.
Ut mitten av april och upp mitten av november.

• Malenskylten ”Den gamla portalen”

Portalen är nu målad av Johanna Pettersson från Torekov och återuppsatt av MMB, efter
en sanslös historia och mycket arbete.



Portalen renoverad och 
återuppsatt





Dagordning

10. Val av ordförande

11. Val av styrelsemedlemmar

12. Val av styrelsesuppleanter

13. Val av revisorer

14. Val av revisorssuppleanter

15. Val av valberedning





Dagordning

16. Årsavgiften

17. Information om prioriterade frågor från möte
med kommunen

18. Insända frågor

19. Avslutning



Kvällsbild nya rondellen med MMF-tema



Bruna Heden – Märta Måås Fjätterström



Inkomna frågor – renovering i Hafsbadsparken



Inkomna frågor – övrigt

• Badvattnet – bakterier

• Strandängen – skötsel kring bänkar



Tack för visat intresse och ha en fortsatt 
trevlig kväll!


