
 

Protokoll för Bergåsa-Västra Marks villaföreningsårsmöte, 2014-05-01 Page 1 
 

Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
Org.nr 835001-0503 

Konstituerande årsmöte 

Datum: 2014-05-01 

Plats: Studentviken 

 

 

§ 1.  Årsmötet öppnas  

Årsmötet öppnades av Mattias Svensson efter ett gott gemensamt arbete med 

 städning och sandpåfyllning av stranden. 

§ 2.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

§ 3.  Val av mötesordförande 

Mattias Svensson valdes till mötets ordförande. 

§ 4. Val av mötessekreterare   

Linus Axelsson valdes till mötessekreterare. 

§ 5. Val av justerare   

Till justeringsmän valdes Christer Rosenqvist och Magnus Ljungkrantz. 

§ 6. Föregående årsmötesprotokoll   

Föregående årsmötesprotokoll gicks igenom och diskussion kring 

a) Kommunen har röjt i Lillan, föreningen kommer att sätta upp ett nytt 

mål där. Önskemål kom upp om fler gemensamma aktiviteter, tex 

fotboll/brännboll. Styrelsen är positiv till det och ser gärna att 

medlemmar tar initiativ till det. 

b) Medlemmar uppmanas att skicka in medborgarförslag om uppfräschning 

av kommunens områden. Ju fler som skickar in förslag desto bättre. 

c) Kören som sjöng på Valborgsmässoafton var mycket uppskattad, de 

önskar fler medlemmar till nästa år. Intresserade kontaktar Camilla 

Bonnier-Fryksén. 

d) Förslag om att införskaffa röjsåg till föreningen har avslagits på grund 

av säkerhetsskäl. 

e) Föreningen har infört ytterligare en städdag på hösten vilket var 

uppskattat och initiativet kommer att fortsätta. 

§ 7.  Verksamhetsberättelse/årsberättelse  

Verksamhetsberättelse (årsberättelse) delades ut till deltagarna för 

genomläsning. 

§ 8.  Ekonomi, revisionsberättelse 

Revisorn föredrog föreningens ekonomiska situation - se revisorsberättelse.  

Antalet betalande medlemmar är dock sjunkande och 2013 hade vi 219 st 

betalande medlemmar jämfört med 250 st 2012. Hittills i år har 170 st 

medlemmar betalat medlemsavgiften. Medlemmar uppmanas att påminna nya 

grannar inom sitt område om föreningen. 

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen   

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 10. Val av styrelseledamöter 

 Ordförande: Mattias Svensson (omval) 

 Vice ordförande:  Alexander Vujovic (omval) 

 Kassör: Patrik Ivarsson (sitter på två år, vald 2013) 

 Sekreterare: Oscar Häggström (sitter på två år, vald 2013) 

 Styrelsesuppleant, materialansvarig: Alexander von Buxhoeveden 
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 Styrelsesuppleant, ordning och reda: Martin Lönndahl 

 Styrelsesuppleant, grannsamverkan: Eva Nilsson 

 Styrelsesuppleant, övrigt: Hans Södergren 

   

§ 11. Val av revisor   

Till revisorer valdes Lars Bergqvist. 

§ 12. Val av revisorssuppleanter   

Till revisorssuppleant valdes Christer Rosenqvist. 

§ 13.  Val av valberedning 

Till valberedningsledamöter valdes Anna Sahlén och Marit Svanhall. 

§ 14.  Information från styrelsen 

a) Information från föreningen finns både på hemsidan (www.bergasa.se) 

och facebook. 

b) Det har varit ett stort intresse för stadsnät, länk till intresseanmälan finns 

på hemsidan där det även finns information om hur många som anmält 

intresse inom respektive delområde. 

c) Eva Nilsson informerade om möjlighet till Trygghetsvandringar i 

området tillsammans med kommun och polis. Mötet var positiva till 

förslaget. 

d) De som har gamla bilder och historier från Bergåsa får gärna kontakta 

Hans så lägger han upp information på hemsidan. Han informerade om 

att föreningen har funnits minst sedan 1929. 

e) Förslag på vad som ska prioriteras på städdagen i höst mottages 

tacksamt av styrelsen. 

§ 15.  Övriga frågor 

Susanne på Erik Dahlbergsgatan 14 informerade om att hon hade många gamla 

diabilder från framförallt sjukhusområdet, intresserade får gärna komma och 

titta. 

§ 16. Mötet avslutas 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

__________________________________ 

Linus Axelsson, mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

___________________________________ _______________________________ 

Christer Rosenqvist    Magnus Ljungkrantz 

http://www.bergasa.se/

