Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening
Datum: 2011-05-30
Plats: Mia Juliusson
Närvarande:
Jörgen Gustavsson
Lolita Persson
Maria Linderoth-Olausson
Mia Juliusson
Ylva Nilsson
Stefan Carlsen
Markus Härvén

Dagordning:
1. Val av mötesordförande, sekreterare
2. Godkännande av dagordning
3. Konstituerande av styrelsen
1 Val av mötesordförande, - sekreterare
Jörgen G mötesordförande. Lolita P mötessekreterare.
2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3 Konstituerande av styrelsen
Ordförande – Jörgen Gustavsson
Vice ordförande – Linda Bäckius
Kassör – Mia Juliusson
Sekreterare – Lolita Persson
Vi utsåg även:
Trafik, blomlådor – Anders och Ylva Nilsson
Grannsamverkan – Stefan Carlsen
Ordning och reda – Maria Linderoth-Olausson
4 Årsplan för styrelsen
Styrelsen känner att det finns ett behov att få ett en struktur på innehåll, möten, utskick och
engagemang för föreningens bästa.
 en mötesagenda för året ska göras
 3 utskick per år till medlemmarna i föreningen
 2 medlemsaktiviteter ska genomföras under året
 När det gäller större engagemang från medlemmarna, ska vi arbeta med detta under
hösten.
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5 Fryshus
Dan bjuds in till nästa möte, där vi kommer att erbjuda att flytta över materialet till fryshuset
istället. Ett hyres- och låneavtal har tagits fram och detta kommer att läggas ut på hemsidan.
6 Grannsamverkan
Stefan kommer att ta kontakt med polisen för att se vilka händelser som har förekommit i
området, dels som information till medlemmarna och för få mer skjuts i arbetet med
Grannsamverkan.
7 Hemsidan
Alla i styrelsen ska kontakta Markus gällande sitt område, för att mer information ska finnas
tillgänglig där.
8 Trafiken
Stefan har varit i kontakt med kommunen gällande trafikmätningar. Förslag på mätpunkter är;
 Kronobergsgatan
 Wasagatan
 Idunavägen//Heimdalsvägen
 Idrottsvägen
Vi har på olika sätt påpekat trafiksituationen på Bergåsa/Västra Mark för kommunen, både
tjänstemän och politiker. Camilla Brunsberg är intresserad av att komma och diskutera hur det
ser ut här på området. Kontakt tas med henne inför hösten.
9 Ekonomi
Vi har en god och stabil ekonomi i föreningen10 Nästa möte
Torsdagen den 1 september

Jörgen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Jörgen Gustavsson
Ordförande
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