Protokoll från årsmöte med Bergåsa och Västra Marks Villaägareförening i
Studentviken 2009-05-17

1§

Årsmötet öppnas. Johan Hjortsberg hälsar alla välkomna.

2§

Dagordningen fastställs utan ändringar.

3§

Johan Hjortsberg väljs till ordförande.

4§

Lolita Persson väljs till sekreterare.

5§

Till justeringsmän väljs Dan West och Bo Regnell

6§

Johan Hjortsberg föredrar verksamhetsberättelsen, se bilaga.

7§

Jimmy Ridell föredrar kassarapport och revisionsberättelse, se bilaga.

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 2009 fastställs till 70 kr. Ekonomin är god och man ska
överväga hur behållningen i kassan bäst används.

16§

Trafiksituationen och blomlådorna diskuterades. Föreningen har fått ett
beslut från kommunen gällande tillståndet för blomlådorna, föreningen har
fått tillståndet förlängt med tre år.
Styrelsen kommer att ta initiativ till att en ny trafikmätning genomförs
under året och en kontakt med kommunen ska tas gällande
trafiksituationen på Bergåsa – Västra Mark.

17§

Stefan Carlsén informerade om grannsamverkan, Stefan har haft en
kontakt med Länsförsäkringar (Katarina Rundkvist) där man meddelade
att Grannsamverkan har gått ner i verksamhet på Bergåsa – Västra Mark,
detta i sin tur kunde bero på att fler har installerat inbrottslarm. Vill man
ha mer information om Grannsamverkan, kontaktperson från styrelsen är
Stefan Carlsén.

18§

Övriga frågor
Fjärrvärme – fråga ställdes om fjärrvärme på Bergåsa – Västra Mark.
Styrelsen har varit i kontakt med kommunen, där de meddelar att man inte
kan se att man kommer att anlägga fjärrvärme inom överskådlig framtid.
Fryshuset – styrelsen kommer att göra i ordning fryshuset för att kunna
förvara föreningens material.
Anslagstavlor – en anslagstavla har blivit uppsatt med information om
föreningens verksamhet, ytterligare två st kommer att sättas upp i området.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse, därefter intogs det
grillad korv.

Sekreterare
Lolita Persson

Justerat av

Dan Vest

Bo Regnell

