
   
 

Protokoll för Villaägarföreningen 2017-02-13 1(2) 

Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 
Datum: 2017-02-13  
 
Plats: Hans S 
 
Närvarande: Mattias S, Alexander V, Oscar H, Patrik I, Carin H, Eva N, Hans S 
Frånvarande: Christian Ö, Carina L 
 
§ 1  Mötets öppnande 

 Mattias S hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 

§ 2  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 

 
§ 3 & § 4  Val av mötesordförande och sekreterare 

 Mattias S mötesordförande, Oscar H mötessekreterare  
 

§ 5  Val av justerare 
 Carin H och Alexander V valdes till att justera protokollet 

  
§ 6  Föregående protokoll 

 Genomgång och godkänt 
 

§ 7  Ekonomi 
 41 709 kr i kassan - få har betalt avgift för 2017. Brukar dock komma in efter årets 

utskick 
 

§ 8  Grannsamverkan 
 Inget nytt.  
 Info från polisen – båtmotorstölder pågår, troligen organiserade 

 
§ 9  Webmaster 

 Ca 150 facebookmedlemmar 
 Lägger ut gamla bilder – önskar fler + skriftliga inlägg 
 Önskan från Patrik I om att stadgorna läggs ut som PDF – webmaster ordnar 
 Eftersöker saknade protokoll av styrelsen som ska läggas ut  
 Önskan om inköp av pris till årets fototävling. Alexander V ordnar t ex bok eller 

konstverk 
 Det gamla bankgironumret tas bort tills nytt erhålles efter bankbyte 

 
§ 10  Materialansvarig 

 Högtryckstvätt inköpt 
 Nytt hjul till betongblandare ska införskaffas 
 Gamla tält är sålda och nya ska köpas in – ansvarig Patrik I 
 Nya bord planeras att inköpas 
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§ 11  Ordning och reda  
 Kontakt har tagits angående busshållplats vid ”Batsam”. Blekingetrafiken positiva och 

kontakt har skapats. Kommunen ej svarat men kontakt skapats. 
 

§ 12  Byte av bank 
 Styrelsen beslutade att byta bank från Nordea till Handelsbanken. Kassören Patrik 

Ivarsson har fullmakt att administrera detta skifte. Ordföranden Mattias Svensson och 
kassören Patrik Ivarsson ska stå kvar som firmatecknare – dock ska endast kassören ha 
fullmakt att administrera bankärenden. 

 Möte med bank gällande ändringen kommer att ske 2017-03-02 
 
§ 13  Ny kassör efter 2017-05-01 

 Christian Ö föreslås av styrelsen – Mattias S kontaktar 
 

§ 14  Utskick 
 Mattias S och Oscar H sätter samman förslag och mailar gruppen på samråd 
 Utskicket sker i mitten av mars 
 Innehåll: info om hastighetsbegränsningen om 30 på hela området, fototävlingen, Nytt 

BG, nytt material att låna, valborg och årsmöte + fixardag 1 helgen i oktober, 
medlemserbjudanden, julfirande med kör i studentviken. 

 Hans S fixar bild till framsida 
 
§ 15  Övrigt 

 Mattias S undrar om vi ska marknadsföra ”Bergåsatavlan” på hemsidan. Styrelsen 
positiv. Undersöka om vi kan få ”specialpris” för medlemmar. 

 Förslag på ny ordförande efter 2017-05-01 - Carin H 
 

§ 16  Nästa möte  
 Valborgsplaneringsmöte måndag 3 april kl 18.00 hos Oscar H, Vasagatan 25 

 
§ 17  Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för deltagandet 
 
 
 
 
 
Mattias Svensson   Oscar Häggström 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Carin Håkansson   Alexander Vujovic 
Justerare    Justerare 
 


