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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 

Datum: 2016-03-22  Plats: Mattias 

 

Närvarande: alla utom Martin L 

 

1  Mötets öppnande 

 Mattias S välkomnade och öppnade mötet 

 

2  Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

3 & 4  Val av mötesordförande, - sekreterare 

 Mattias S mötesordförande, Oscar H mötessekreterare.  

 

5  Val av justerare 

 Carin H valdes till att justera protokollet 

  

6  Föregående protokoll 

 Ok 

 

7  Ekonomi 

 34 639:- 

8  Materialansvarig 

 Främst tält, bord och stolar samt flisaren som varit utlånade. 

 Vi ska sätta upp tälten på 1 maj för at kontrollera att allt funkar. 

 Nytt däck till cementblandaren ska fixas. 

 Beslut togs att sätta in en fläkt i förrådet för att minska mögellukt mm. Detta fixas 

också 1 maj. Eva har ev en fläkt. 

 

9  Anslagstavla 

 Den gamla anslagstavlan sätts upp vid Studentgatan.  

 Alexander laminerar in lite info och sätter upp på tavlan. 

  

10.  Ordning och reda 

 Informera att man bör hålla höjden nere på häckar och även yvigheten över trottoarer 

för framkomlighet och sikt. Hasse lägger in blänkare på hemsida. 

 

11  Fototävling 

 Pris diskuterades och beslutades. Carina fixar pris. 

 Omröstningen sker i styrelsen via mailutskick. 

 

12  Valborg 

 Att göralistan gicks igenom. Bifogas 

 Talare Thomas Mattisson 
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13  Styrelsens framtid 

 Ordförande sitter ett år till 

 Kassör sitter ett år till 

 Sekreterare sitter minst två år till 

 Vice ordf sitter minst 2 år till 

(efter mötet har Ordning och reda – Martin Lönndahl aviserat att han avgår vid 

årsmötet 2016). 

 

14  Övriga frågor 

 Ok att ha en bytes/säljsida kopplat till facebooksidan 

Carin kollar med Hasse som ansvarar för facebook. 

 Ingen har hört av sig om att driva kiosken – fråga runt. 

 Handtag till flotten – Oscar försöker fixa till 1 maj. 

 

15  Nästa möte 

 Årsmöte 1 maj – sedan kallas via mail efter sommaren, 

  

16  Mötet avslutas.  

 Ordförande tackade för deltagandet. 

 

 

 

Mattias Svensson   Oscar Häggström 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Carin Håkansson 

Justerare 
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