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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförenings årsmöte 2018 
 
Org.nr 835001-0503 
Konstituerande årsmöte  
Datum: 2018-05-01 
Plats: Studentviken 
 
 
§ 1.  Årsmötet öppnades av ordförande Carin Håkansson som tackade medlemmarna 

för uppslutningen på städdag och årsmöte. 
 
§ 2.  Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
 
§ 3. Carin Håkansson valdes till mötets ordförande. 
 
§ 4. Oscar Häggström valdes till mötessekreterare. 
 
§ 5.  Till justeringsmän valdes Carina Lindquist och Christian Österberg. 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse (årsberättelse) sammanfattades av avgående sekreterare 

Oscar Häggström och exemplar erbjöds medlemmar att genomläsa. Till denna 
kompletterades att styrelsen under året hanterat diverse medborgarförslag bl a 
gällande lekutrustning till badplats (nästa år) och trafiksäkerhetshöjade åtgärder 
i området (under utredning).  

 
§ 7.     Ekonomin gicks igenom av kassör Assar Lindén. Årets resultat vid årsskiftet 

2017/2018 var + 33 787 kr och antal betalande medlemmar 188. Större inköp var 
bl.a. nya partytält, bord och högtryckstvätt. 
 
Enligt revisorn Ann Faxhag har föreningen god ordning och styrelsen föreslås 
ansvarsfrihet - se revisorsberättelse. 
 

§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av medlemmarna på mötet. 
 
§ 9. Styrelselen godkändes av medlemmarna: 
  

· Ordförande – Carin Håkansson 
· Vice ordförande – Alexander Vujovic 
· Ny sekreterare –Kristoffer Somajo invaldes på årsmötet. 
· Kassör – Assar Lindén  
· Materialansvarig – Christian Österberg 
· Ordning och reda – Carina Lindquist 
· Grannsamverkan – Eva Nilsson 
· Webmaster – Hans Södergren 
· Suppleant – Jessica Enevold Duncan 

 
§ 10. Till revisor valdes Ann Faxhag.  
 
§ 11. Till valberedning valdes Mattias Svensson och Patrik Ivarsson. 
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§ 12. Information från styrelsen: 

· Arbetsdag och flottupptagning sker den 30 september. Behov av 
uppslutning för flottupptagning. 

· För att hålla liv i föreningen behövs fler intresserade för styrelseuppdrag 
· Webmaster efterlyste fler inlägg till hemsida. 
· Ordföranden informerade att stadgarna har moderniserats och om inga 

synpunkter finns så röstas detta igenom på nästa möte. 
 
 
§ 13. Övrigt 
  

· Kristofer Somajo presenterade förslag på nya båtplatser och ev bastu. 
Förslaget förankrat med kommunen. Christian Österberg, Mårten 
Silvanius, Rickard Svensson, Oscar Frånberg, och Thomas Kamm 
anmälde sig att driva frågan som ett utskott till styrelsen. 

· Frågan om områdesloppis, trädgårdsvandring etc togs upp. Styrelsen 
svarade att de inte anordnar men gärna ser att medlemmar ansvarar och 
då får möjlighet att annonsera på hemsida, facebook och dylikt samt att 
bord kan lånas av föreningen. 

· Kommunen kommer att stänga av infartsmöjligheten från parkeringen 
till grillplatsen pga okynnesåkning. 

 
§ 14. Mötet avslutades av ordföranden som tackade medlemmarna för deltagandet. 
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