
Årsmöte för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening för verksamhetsåret 2005 
Datum 20 mars 2006 
Plats Blekinge Tekniska Högskola, sal 2510 
Tid kl 19.00-21.00 
 
 
Dagordning 
 
§1 Årsmötets öppnande 
 
§2 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
§3 Val av mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
 
§5 Val av två justeringsmän 
 
§6 Föredragande av verksamhetsberättelse 
 
§7 Föredragande av revisionsberättelse 
 
§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§§ 9-13 Val av nya styrelsemedlemmar mm 
 
§ 14 Fastställande av årsavgift 
 
§15 Övriga frågor 
 
§16 Årsmötets avslutning 
 
 
 
Bilaga 1 Årsberättelse 
Bilaga 2 Revisionsberättelse 
Bilaga 3 Deltagarförteckning 
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Dagordning 
§1 Årsmötets öppnande 
Johan Hjortsberg, ordförande, förklarade motet öppnat och hälsade alla välkomna. Enligt 
deltagarförteckning fanns 36 medlemmar närvarande vid mötet. 
 
§2 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet utsåg Johan Hjortsberg till mötesordförande. 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet utsåg Maria Lagebrand till mötessekreterare. 
 
§5 Val av två justeringsmän 
Mötet utsåg Tommy Hedström och Leif Hernström till justeringsmän. 
 
§6 Föredragande av årsberättelse för verksamhetsåret 2005 
Sekreterare Maria Lagebrand föredrog årsberättelsen:  

- Föreningens årsmöte hålls den 17 mars på Gräsvik 
- Blomlådor har utplacerats för att få ner farten på vägarna i området och fler blomlådor 

är under övervägande 
- Drygt 100 medlemmar anslöt sig till Affärsverkens bredband 
- Föreningen ordnade det traditionella valborgsmässofirandet i Studentviken samt 

städningen av Studentviken den 1 maj 
- Föreningens materiel har varit flitigt utlånat till medlemmarna 
- Föreningen har under året kontinuerligt lagt ut ny information på hemsidan på 

www.bergasa.se och uppmanar samtliga medlemmar att nyttja mailadressen 
info@bergasa.se vid adressändringar mm 

- Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda styrelsesammanträden 
- Medlemsantalet var vid årets slut 233 stycken. Årsavgiften har varit 70 kr 

 
§7 Föredragande av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2005 
Kassör Jimmy Ridell föredrog revisionsberättelsen.  
Ingående balans var 28 861,77  kr.  
Vinst- och förlustkonto var 16 264 kr. 
Utgående balans var 17 370,27 kr. 
 
Revisionerna Ingela Nolte och Conny Olausson har granskat räkenskaperna, kontrollräknat 
kassaboken och kontrollerat att alla utgifter är fullt styrkta, och tillstyrker full ansvarsfrihet 
för den tid revisionen omfattar. 
 
§ 8 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§§ 9-13 Val av nya styrelsemedlemmar mm 
Valberedningen har bestått av Assar Lindén, Ulf Olsson och Thomas Engström. Assar Lindén 
presenterade valberedningens förslag. 
 
Föreningens stadgar säger i paragraf 7:  
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”Att ombesörja föreningens angelägenheter väljes en styrelse bestående av ordförande och 
fyra ledamöter samt tre suppleanter. Mandattiden för ordförande och suppleanter är ett år. 
Mandattiden för övriga styrelseledamöter är för två år, och dessa väljes halva antalet varje år.” 
 
P g a att årsmötet i mars 2005 tyvärr inte följde föreningens stadgar gällande mandatperioder i 
sina val, hade valberedningen som förslag att mötet i år skulle göra två stycken fyllnadsval för 
att korrigera detta.  
 
För valberedningens samtliga förslag lämnade mötet sitt godkännande. 
 
Val av ordförande:  
Mötet utsåg Johan Hjortsberg till ordförande för mandatperioden 2006-2007 
 
Val av ledamöter: 
Mötet utsåg Jimmy Ridell samt Sofia Lindén till ledamöter för mandatperioden 2006-2008 
 
Mötet utsåg Lisen Havby till ledamot för mandatperioden 2006-2007 (fyllnadsval) 
 
Mötet utsåg Lolita Persson till ledamot för mandatperioden 2006-2007 (fyllnadsval) 
 
Val av suppleanter: 
Mötet utsåg Per-Ola Jacobsson, Tommy Hedström och Maria Lagebrand till suppleanter för 
mandatperioden 2006-2007 
 
 
Styrelsen för verksamhetsåret 2006 ser därmed ut som följer: 
Ordförande Johan Hjortsberg (vald för 2006-2007) 
Ledamot Jimmy Ridell (vald för 2006-2008) 
Ledamot Sofia Lindén (vald för 2006-2008) 
Ledamot Lisen Havby (vald för 2006-2007) 
Ledamot Lolita Persson (vald 2006-2007) 
Suppleanter Per-Ola Jacobsson, Tommy Hedström, Maria Lagebrand (samtliga valda för 
2006-2007) 
 
 
Val av revisor: 
Mötet utsåg Magnus Ljungcrantz till revisor för mandatperioden 2006-2008 
 
Val av revisorsuppleanter: 
Mötet utsåg Peter Okmark samt Christer Rosenquist till revisorsuppleanter för 
mandatperioden 2006-2007 
  
 
Val av valberedning: 
Mötet utsåg Margareta Ahlström (sammankallande), Assar Lindén och Ulf Olson till 
valberedning för verksamhetsåret 2006 (vars årsmöte kommer att äga rum i mars 2007). 
 
Övriga redan tidigare utsedda är: 
Dan Vest (materielförvaltare utsedd för mandatperioden 2005-2007) 
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Conny Olausson (revisor vald för mandatperioden 2005-2007) 
 
§ 14 Fastställande av årsavgift 
Mötet beslut att behålla årsavgiften för verksamhetsåret 2006 oförändrad, dvs. 70 kr. 
 
§15 Övriga frågor 
Nytt elavtal (Johan H) – vårt elavtal med Affärsverken löper ut sista juni i år och ett ny avtal 
kommer att börja förhandlas inom kort. Styrelsen kommer att arbeta med detta och 
återkommer med mer information. 
Bredband (Per-Ola) – Affärsverkens kunder som är anslutna till Stadsnätet  med optisk fiber 
(dvs. f n endast flerfamiljshus), kan numera välja bland en handfull olika Internet-
leverantörer. Detta påverkar dock inte medlemmar i villaägarföreningen som ju är anslutna 
via ADSL-modem. Affärsverken kan f n inte säga hur och när någon förändring kommer att 
ske för villaägarföreningens medlemmar. 
Styrelsen fortsätter att bevaka denna fråga och återkommer då ny information finns från 
Affärsverken.  
Valborg samt 1:a maj (Johan) – för att ha en bättre kontroll över mängd och innehåll i 
valborgsmässobålet, påminner vi om att det kommer att vara öppet för avlämning vid några 
tillfällen med start på Långfredagen (exakta öppettider mm finns i kallelsen till årsmötet samt 
på hemsidan, högra marginalen under ’Aktuellt’). Vi hälsar också alla välkomna till den 
traditionella strandstädning 1 maj kl. 10.00. 
Viss gallring i ’Lillan’ (Lisen) – styrelsen har haft kontakt med kommunens parkförvaltning 
och kommunen kommer att utföra viss gallring i parken. 
Trafiksituationen (Johan) – deltagarna vid mötet diskuterade hur snöröjningen och 
blomlådorna har fungerat under vintern. Det är första vintern vi provar med blomlådor och vi 
får dra en del lärdomar av detta, och arbeta fram fungerande rutiner för deras hantering. 
Föreningen har tillstånd att ha blomlådorna utplacerade året om. Styrelsen kommer att 
diskutera med kommunen hur snöröjningen skulle kunna förbättras kommande år. 
Klippning av häckar, buskar mm (Johan) – vi påminner alla medlemmar om att se över de 
häckar, buskar, träd som växer ut över trottoaren – klipp ned dessa så att fotgängare kan 
promenera obehindrat. 
Förbud att beträda järnvägsspåren (Sofia) – föreningen uppmanar alla att föregå med gott 
exempel och ej korsa järnvägsspåren vid Bergåsa hållplats. Tyvärr har lokförarna sett sig 
föranledda att börja tuta vid Bergåsa och detta är naturligtvis störande för de boende längs 
Sunnavägen och angränsande vägar. 
 
§16 Årsmötets avslutning 
Johan Hjortsberg förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse.  
 
Vid protokollet 
 
Maria Lagebrand 
 
Justeras 
 
Tommy Hedström 
 
Leif Hernström 
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