
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2021-01-12  
 
Plats: Teams  
 

Närvarande: Carin Håkansson, Hans Södergren, Carina Lindquist, Eleonore Ardin, Anna 

Ohlsson, Christian Österberg, Madeleine Hjortsberg och Britta Kilander 

 

1. Mötet öppnades. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av ordförande: Carin 

 

4. Val av sekreterare: Carina 

 

5. Val av justerare: Eleonore 

 

6. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes. 

 

7. Ekonomi: Föreningen har för närvarande 35 109,36 kr på kontot. Madeleine kommer 

att lämna 2020 års bokföring till Carin inom kort (för vidarebefordring till revisor Ann 

Faxhagen inför årsmötet). 2019 års bokföring lämnas till Carin för arkivering. 

 

8. Webmaster: Hasse lägger upp information på hemsidan/FB att det är dags att betala 

2021 års medlemsavgift. 

 

9. Ordning & Reda:  

Återvinningsstationen: Båda våra förslag på ny plats för återvinningsstationen 

(parkeringen intill C-planen samt gamla skjutbanan) har fått avslag. Vi kommer att 

fundera på nytt förslag och även kontakta de boende bredvid återvinningsstationen för en 

uppföljning. 

Lillan: Hasse har skrivit en ansökan till kommunen om att vi ska få anlägga en boulebana 

(där föreningen tar ansvar för kostnad och underhåll), belysning samt fotbollsmål.  

Informationstavlorna: Ella har kontaktat Kommunen.  

 

10. Material: Christian kommer att inhandla en ny kompostkvarn och slägga. Efter 

inköpen uppdaterar vi vår materiallista som finns uppsatta på våra anslagstavlor. 

 

11. Skrivelsen till kommunen: Carin mailar skrivelsen till styrelsen för påseende och 

eventuella kommentarer, sedan bjuder vi in till ett digitalt möte med våra 

kontaktpersoner på Karlskrona kommun. Carin, Hasse & Eleonore medverkar från 

styrelsens sida. 

 

 

 



12. Utskicket för 2021: Då vi inte vet om vi kan genomföra årets alla aktiviteter p.g.a. 

Covid-19, formulerar Carina om utskicket och skickar till styrelsen för påseende.        

Vi planerar att dela ut dem i mitten av februari men sätta upp ett exemplar på 

anslagstavlorna innan dess. 

 

13. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 18 mars kl.19-20 på Teams. 

 

 

14. Mötet avslutades och ordförande tackade för deltagandet. 

 

Carin Håkansson    Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Eleonore Ardin     

Justerare    


