Protokoll vid Årsmöte i
föreningen MALENBO
16 Juli 2020 kl 18.30 i Kommunhuset
samt via Zoomlänk

Närvarande: Malenbos styrelse samt ca 20 medlemmar där några kom till
kommunhuset och resten var med via video. Vi valde att komplettera med en
videolänk i år pga Coronapandemin.
Inbjuden talare: Till årets möte bjöd vi in ansvariga i kommunen, för
projektet av ombyggnaden av Köpmansgatan. Tyvärr hade de båda semester
och kunde inte närvara, men gav oss information som Caroline Prabert, från
styrelsen, istället förmedlade. Den informationen ligger som ett separat
dokument på hemsidan.
1.

Öppnande - Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat. Caroline Prabert drog de tekniska detaljerna kring hur
deltagarna som deltog via video kunde göra sig hörda för att kunna
ställa frågor.

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 Kjell Frunck och
Karin Wennström 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 även ligger på hemsidan. Ordföranden
redogjorde också för årsredovisningen för verksamhetsåret 2019-0601 tom 2020-05-31.

8.

Revisorernas berättelse – Ordföranden (då revisorerna inte var
närvarande på mötet) 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 2020-2021.

11.

Val av styrelseledamöter – Val av 2 ledamöter på 2 år. Mötet
föreslog och godkände omval av Lena Elisson, samt nyval av AnnLouise Abbestam som tidigare varit suppleant.

12.

Val av styrelsesuppleanter – Val av 2 suppleanter på 2 år. Mötet
föreslog och godkände omval av Britta Unander-Scharin och Karin
Wennström.

13.

Val av revisorer – På årsmötets förslag omvaldes Peter Lindskog
och Bo Ekelund till revisorer för räkenskapsåret 2020-2021.

14.

Val av revisorssuppleanter – På årsmötets förslag omvaldes Per
Åke Rosendahl till revisorssuppleant för räkenskapsåret 2020-2021.
Per Holte har avböjt omval. Ingen anmälde intresse att ta denna
post, men årsmötet godkände att vi bara har en suppleant tills vi
hittat en ersättare.

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 den
1 juli. Minnesanteckningar från mötet finns också på hemsidan, men
jag tar med ett utdrag här vad gäller parkeringsregler som är extra
bra att veta:
Förra sommaren fick många parkeringsböter då de parkerat till synes korrekt på
gatan utanför sina egna hus, men då två hjul stått på gräsremsan (eller dylikt)
utanför en tomt, har det räknats som terräng, och regeln har varit att det inte är
tillåtet. Det som däremot är tillåtet är att stå på asfalten utanför den remsan, men
då tycker vi i Malenbo att man ofta står så långt ut i vägen att framkomligheten blir
sämre för framför allt större fordon. Vi frågade om man diskuterat dessa regler.
Marie Eriksson och Hans Paganus svarade att man diskuterat dels att ändra till att
parkering bara är tillåten på ena sidan av en väg, eller att ändra regeln så att det
blir tillåtet att parkera med två hjul utanför asfalten då det finns en remsa där.
Man har beslutat att tillåta parkering med två hjul utanför asfalten. Bra
beslut tyckte vi.

18.

Insända frågor, samt frågor från medlemmar under mötet –
a. En fråga har inkommit från en medlem angående Hafsbadsparken,
alltså den park som är precis ovanför Malenbadet. Där finns en
paviljong, en liten annan byggnad (fd förråd?) och en gammal
grind, som alla är i behov av renovering. Medlemmen undrar om
en renovering är planerad.
SVAR: Ordföranden svarade att styrelsen kommer ta upp frågan
med kommunen. Om inga medel finns för en renovering, kommer
vi att diskutera en ev medfinansiering. Vi håller med om att
byggnaderna borde bevaras och att de är i stort behov av
renovering innan de blir mer förstörda.
En deltagare passade på att föreslå att man i föreningen skulle
kunna anordna någon fest eller annan tillställning just i denna
park, då den är så trevlig. Malenbo har tidigare anordnat kräftskiva
och dylika tillställningar. Vi i styrelsen tar med oss det trevliga
förslaget.
b. En annan medlem har frågat om badvattnets kvalitet. Det har stått
en skylt vid Skansenbadet om bakterier och otjänligt vatten. Vad
vet vi mer om detta och vad beror det på?
SVAR: Styrelsen vet inte så mycket mer om detta än vad som står
på kommunens hemsida. Imorse uppdaterades den senast, och det
gör den regelbundet. Vi hänvisade till den. Ingen som var med på
mötet hade någon mer information.
http://www.bastad.se/otjanligt-vatten-i-kommunen/
c. En fråga har inkommit om bänkarna på strandängarna. Då inte
kommunen längre slår ängarna utan bara gör punktinsatser,
undrar man varför inte gräset kring bänkarna åtminstone slås. De
är igenväxta och därmed inte trevliga att slå sig ned på.
SVAR: Ordföranden sa att vi helt håller med om detta. Vi kommer
ta kontakt med kommunen och be dem åtgärda detta snarast.
d. En deltagare på mötet sa att Kungsbergsvägen, söder om
Köpmansgatan, på väg upp mot Drivan, är mycket trafikerad och
alltför många kör mycket fort där, men vägen saknar helt en
trottoar. Det är många som går på den vägen, bla när man är på
väg just till Drivan, antingen för att spela, eller till vandrarhemmet
bredvid. Där om någonstans skulle en trottoar behövas.
SVAR: Styrelsen kommer ta upp den här frågan med kommunen
vid nästa möte.
e. En deltagare frågade varför man tagit bort övergångstället där
stigen från Enehall når Hallandsvägen för att sedan gå nedåt
Malenbadet. Det är mycket folk som promenerar där.
SVAR: Det enda vi vet i styrelsen är att man behövt flytta vissa
övergångsställen vid ombyggnaden för att ta hänsyn till
busshållplats etc och att man inte enligt reglerna får ha alltför tätt
mellan övergångställena, för att inte stoppa upp trafikflödet. Vi tar

dock med oss denna fråga också till kommunen.
f. En deltagare tog också upp frågan om avsaknad av papperskorg på
Galters väg. Många går mellan Enehall och Drivan för att spela
tennis och det slängs mycket utmed vägen, både hundpåsar och
annat skräp. Tidigare har det funnits en papperskorg längs vägen.
SVAR: Styrelsen tar även upp den här frågan med kommunen.
19. Avslutning – Ordföranden tackade alla för visat intresse och
avslutade mötet.
Båstad den 18 juli 2020
Vid protokollet:

____________________________
Caroline Prabert

Justeras: _______________________
Kjell Frunck

_________________________
Gunnar Ericsson

_________________________
Karin Wennström

