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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 

Datum: 2013-01-30 

Plats: Oscar Häggström, Vasagatan 25 

 

Närvarande: 

Jörgen Gustavsson (JG) 

Mia Juliusson (MJ) 

Maria Linderoth-Olausson (MLO) 

Stefan Carlsén (SC) 

Oscar Häggström (OH) 

Hans Södergren (HS) 

 

1 Val av mötesordförande, - sekreterare 

 Jörgen Gustavsson (JG) mötesordförande, Oscar Häggström (OH) mötessekreterare.  

 

2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

3 Fryshus/uthyrning 

 Två nycklar har fortfarande inte lämnats in. Vederbörande uppmanas att lämna dessa 

till ordförande. 

 HS fortsätter som materialare minst ett år till. 

 Uthyrning funkar  - tält i dåligt skick. Ev kommer två tält att bli ett. Gräsmatteluftaren 

på vift – dock hos känd person. 

 HS gör lista på vad vi har plus PDF:er på brukshandvisningar. Dessa kommer sedan 

att läggas upp på hemsidan. 

 Inbetalningskort ges till tälthyrare i handen vid hämtning. Totalt har vi fått in 2900 kr 

på tälten i hyra. 

 Nya takrännor behövs (ekonomin tillåter inte detta i år) 

 

4 Grannsamverkan 

 Förslag till text finns. Något lång för utskicket så hänvisning görs till hemsida. 

 Informera på årsmöte – infoblad att dela ut. 

 Utskick kommer att göras ca 4 ggr per år av polisen. 

 Kan vi lägga upp register med mailadresser som kommer in via inbetalningarna för 

utskick mm. Svårigheter ses. 

 

5 Hemsidan 

 HS uppdaterar lite på hemsidan – typ personer i styrelsen mm. Har fått 

inloggningsuppgifter. 

 Hemsidan görs efter det att medlemsavgifter kommit in – ca maj? 

 Joakim Nordström ges uppdraget att bygga upp strukturen. Vidare redigering, 

bildbyten mm görs av suppleant. BESLUT! 

 Frågan togs upp hur man hanterar medlemmar som utför avlönat arbete då föreningen 

är på ideell basis???  
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6 Utskick 

I utskicket föresås följande att ingå: 

 Bakgrund, Förnyelse, Syfte, Uthyrning, El-avtal, Grannsamverkan, Årsmöte, Valborg, 

Nyheter! Utgå från det gamla. Det gamla mailas ut till styrelsen för att ges synpunkter 

på. På möte i februari ska förslag vara klart för att kunna ges till Joakim Nordström för 

redigering. 

 Utskick senast i mars. 

 

7 Trafik 

 Inget medborgarförslag enligt tidigare protokoll författat eller inskickat. 

 

8 Ekonomi 

 Lågt ingående kapital ca 18000 på kontot. Valborg och utskick kostar ca 7000+2500 

kr. Inga investeringar första halvåret förutom utskicket. 

 Medlemstalet har sjunkit till 180 (250) Utskick krävs för att få in pengar och nya 

medlemmar. Kanske utskick kan vara digitalt from 2014 – hur? 

 Beslut tas på årsmöte om höjd avgift till 100 kr. Varför? – info i utskicket. 

 

9 Övrigt  

Valborgsplaneringen startad. Följande har föreslagits och ansvariga för punkterna: 

 Musik/Sång. JG kollar BTH:s kör (senare besked – kören har upphört) 

 Priser och blommor. MLO fixar och kollar med tipspromenadskonstruktörerna. 

 Talare. Förslag: Någon Juhlin – SC kollar, Präst (Lindén) – OH kollar- 

 Kaffe och bullar – MLO:s döttrar föreslås om inte någon annan t ex Edytta kan. JG 

kollar me Edytta. 

 Släckandet av brasan – JG har slang och strålmunstycke. Hur sätts vattnet på? Oscar 

Kollar med Ida Lönndahl etc. 

Fortsättning av planeringen sker på följande möten. 

 

10 Info till Valberedningen 

Följande personer har annonserat önskemålet att avgå from årsmötet 2013: 

 Jörgen Gustavsson - Ordförande 

 Mia Juliusson - Kassör 

 Maria Linderoth-Olausson – Ordning-och reda 

 Stefan Carlsén - Grannsamverkan 

 

Valberedningen ges därför uppgiften att hitta förslag till nya lämpliga personer för de då 

vakanta styrelseplatserna. 

 

11 Nästa möte 

 13/2 2013 hos Jörgen Gustavsson, Heimdalsvägen 9. 

 

Jörgen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

Jörgen Gustavsson    Oscar Häggström 

Ordförande     Sekreterare 


