Protokoll från årsmöte med Bergåsa och Västra Marks Villaägareförening i
Studentviken 2008-05-18

1§

Årsmötet öppnas. Tommy Hedström ersätter Johan Hjortsberg som har
förhinder.

2§

Dagordningen fastställs utan ändringar.

3§

Tommy Hedström väljs till ordförande.

4§

Sofia Lindén väljs till sekreterare.

5§

Till justeringsmän väljs Malin Bornerheim och Magnus Ljungkrantz

6§

Tommy föredrar verksamhetsberättelsen, se bilaga.

7§

Jimmy Ridell föredrar kassarapport och revisionsberättelse, se bilaga.
Förslag har kommit in på att upprätta bokföring av när och till vem tält
och bänkar hyrs ut. På så sätt blir det enklare att hålla reda på var de är.
Accepteras.

8§

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9§ - 13§

Val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer, se bilaga.

14§

Till valberedning valdes Jena Harrysson och Lisen Havby.

15§

Årsavgiften för 2008 fastställs till 70kr. Ekonomin är god och man ska
överväga hur behållningen i kassan bäst används.

16§

Trafiksituationen och blomlådorna diskuterades. Kommunen har sagt nej
till att förlänga tillståndet för blomlådorna. De håller möte i frågan den 20
maj. Tommy föreslår att vi inväntar vad som kommer av detta möte.
Leif berättar om NTFs fartmätningar på Kronobergsgatan. En mätning är
genomförd och ytterligare en ska göras. Resultatet visar att de flesta kör
fortare än vad som är tillåtet.

17§

Inget nytt kring elavtalet.

18§

Bredband väljer man själv.

19§

Styrelsen kommer att återkomma i frågan om grannsamverkan. Maria
Lagerbrand som hållit i detta slutar i styrelsen och det är ännu inte beslutat
vem som kommer att vara kontaktperson i fortsättningen. Diskussion kring
grannsamverkan, hur den kan fungera och hur man blir med.

20§

Övriga frågor. Nedskräpning vid återvinningsstationen är störande. Man
borde sätta upp 30-skyltar vid utfarten från idrottsplatsen. Många verkar
ha glömt vad hastighetsbegränsningen var när de ska därifrån.

21§

Årsmötet avslutas med trevlig korvgrillning i solnedgången.

Antecknat av
Justerat av

Sofia Lindén
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