
Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 

Datum: 2015-04-21.  Plats: Patrik Ivarsson 

Närvarande: Mattias Svensson, Alexander Buxhoeveden, Patrik Ivarsson, Hans Södergren, 

Alexander Vujovic. 

Frånvarande: Eva Nilsson, Oscar Häggström, Martin Löndahl. 

1 Mötets öppnande 

 Mattias Svensson välkomnade alla och öppnade mötet. 

2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

3 & 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Mattias Svensson mötesordförande, Alexander Vujovic mötessekreterare. 

5 Val av justerare 

 Hans Södergren valdes till att justera protokollet 

6 Föregående mötesprotokoll 

 Ok 

7 Ekonomi / medlemsantal 

 Föreningen har 38 772 kronor i kassan. 113 st inbetalade medlemsavgifter har 

inkommit fram till dagens datum för 2015. Detta är tyvärr nästan 100 färre mot 

motsvarande tid förra året. 

8 Beslutade inköp 

 Ett tapetbord har köps in. Bordet är 2-delat och har måtten (mm): Längd 2700, Bredd 

600 och Höjd 850. Bordet är hopfällbart. 

 Beslut taget om att badflotten med tillbehör ska inköpas. Iläggning sker 

förhoppningsvis innan Valborg. 

9 Valborg 

 Förberedelserna inför årets Valborgsmässofirande pågår för fullt. Det som fortfarande 

inte är helt klarlagt är beträffande vem som kan tänkas bli årets talare. 

10 Ordning och reda 

 Ansvarig ej närvarande. I övrigt inget att notera under denna punkt. 

11 Materialansvarig 

 Föreningens bensindriva el-aggregat är kontrollerat och fungera utan anmärkning. I 

övrigt inget att notera under denna punkt. 



12 Webmaster 

 Kiosken vid badplatsen kommer att hållas öppen under Valborg kl 18:30-20:30. Den 

kommer även att hållas öppen under sommaren på soliga dagar. Öppettiden kommer 

vara 10:00-16:00 under perioden 13 juni till 18 augusti. Detta kommer att 

marknadsföras genom föreningens webmaster. 

13 Inför årsmötet 

 Revisionsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen för 2014 har inkommit. 

Oscar Häggström ska inkomma med årsberättelsen. 

14 Arbetsdagen 

 Den sedvanliga strandstädningen i samband med årsmötet ska genomföras. 

Arbetsuppgifter kommer att delas ut i samband med uppstarten kl 10:00. 

Som vanlig kommer det vid detta tillfälle att serveras grillad korv med diverse 

tillbehör. 

15 Övriga frågor 

 Den utlysta fototävlingen är avslutad. Totalt inkom 15 st bidrag. Bidragen bedömdes 

och en vinnare utsågs av en jury bestående av representanter för villaföreningens 

styrelse. Prisutdelningen kommer att hållas i samband med valborgsmässofirandet vid 

Studentviken där även alla nominerade bilder kommer att ställas ut. Eventuellt 

kommer en ny tävlingsomgång att utlysas inom kort. 

 Diskussion fördes beträffande föreningens framtid. Detta då flertalet 

styrelsemedlemmar framfört önskemål om avslutat deltagande och de uppenbara 

svårigheterna med att få fram nya intressenter. Information och förfrågan om 

nytillskott får fortsätta genom hemsida och på årsmöte. 

 

16 Nästa möte 

 Nästa möte blir årsmötet den 1 maj. 

17 Mötet avslutas 

 

 

 

Mattias Svensson   Alexander Vujovic 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Hans Södergren 

Justerare 


