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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 
Datum: 2015-08-26 Plats: Mattias Svensson 
 
Närvarande: Mattias S, Oscar H, Patrik I, Carin Håkansson 
 
1  Mötets öppnande 

• Mattias S hälsade alla gamla och ny medlem Carin Håkansson välkomna 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 Håkansson valdes till att justera protokollet. 

  
6  Föregående protokoll 

• Gicks igenom och godkändes. 
 

7  Ekonomi 
• 31 055 kr i kassan. 
• 197 medlemmar i juli. 
• Informera om autogiro på nästa utskick. 
• Informera om regler gällande tälthyra och betalning på nästa utskick. 

 
8  Materialansvarig 

• Alexander B flyttar från området och lämnar sitt uppdrag – tack för din nedlagda tid! 
• Info om säsongens uthyrning: Tält 10-15 ggr, övriga prylar ca 30 ggr. 
• Ny ”materialare” Carin Håkansson utsedd på mötet (bor på Baldersvägen nära 

fryshuset) 
 

9  Formulering och regler gällande materialuthyrning  
• Har man bokat så ska man betala om man inte avbokat 14 dagar innan. 
• Ny info på hemsidan gällande avbokning och vad som gäller fre-lö, lö-sö och fre-sö 

dvs återlämning ska ske senast kl 12 dagen efter. Avbokning av tid måste ske minst 7 
dagar innan hyrestillfället, annars debiteras full hyra. 

 
10 Ordning och reda 

• Martin kontaktar kommunen gällande att ingen har klippt lillan eller ”Gult spår” från 
badplasen – igenväxt. Vidare bör kommunen kontaktas om att cykelvägen (trädelarna) 
längs vattnet från badplats till Gräsvik håller på att ramla ihop. 
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11  Materialansvarig 
• Carin H – återkommer då hon fått bättre överblick. 

 
 
12  Webmaster 

• Bra med uppdateringar av och på hemsidan. 
• Ny materialare ska läggas in. 
• Många nya barnfamiljer i området – reklam för området. 
• Träningsgrupp finns för tjejer på tisdagar 17.10 – kontakta Carin om intresse finns. 

 
13  Efterlysning av protokoll 

• Evas protokoll från i våras saknas. 
 

14  Arbetsdag höst 
• Ingen arbetsdag i höst. 

 
15  Övrigt 

• Flotten tas upp i början på oktober (4:e) se nästa möte. 
• Ar det något annat så mailar vi varandra. 
• Carin kollar dykare för upptagning av P-ring. 
• Handtag sätts runt flotten. 
• På mötet kom det fram att det var otydligt om vad man ska ha med på fixardagen vid 

1:e maj. Vi förtydligar i kommande utskick och på hemsida. 
 
16  Nästa möte  

• Söndag den 4 oktober kl 10.00 blir det protokollfritt möte vid stranden för 
uppdragande av flotte. 
 

17 Mötet avslutas 
• Ordförande tackade för deltagandet. 

 
 
 
Mattias Svensson   Oscar Häggström 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Carin Håkansson 
Justerare 
  

 
 
 
 
 
 


