Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening
Org.nr 835001-0503
Konstituerande årsmöte
Datum: 2015-05-01
Plats: Studentviken

§ 1.

Årsmötet öppnades av ordförande Mattias Svensson

§ 2.

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 3.

Mattias Svensson valdes till mötets ordförande.

§ 4.

Oscar Häggström valdes till mötessekreterare.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Björn Lilja och Andreas Håkansson.

§ 6.

Föregående årsmötes protokoll gicks igenom.

§ 7.

Verksamhetsberättelse (årsberättelse) delades ut till de deltagare som önskade
genomläsa.

§ 8.

Kassören gick igenom ekonomi och revisionsberättelse.

§ 9.

Enligt revisorn har föreningen god ordning - se revisorsberättelse.
Styrelsen beviljades därför ansvarsfrihet.

§ 10.

Till ny ordförande valdes Mattias Svensson och till vice ordförande Alexander
Vujovic, Kassör Patrik Ivarsson, sekreterare Oscar Häggström, materialansvarig
Alexander von Buxhoveden, ordning och reda Martin Lönndahl,
grannsamverkan Eva Nilsson och webmaster Hans Södergren. Två nya
ledarmöter valdes in - Karin Håkansson och Carina Lindqvist.

§ 11.

Till revisor valdes Lars Bergqvist.

§ 12.

Till nya valberedningsledarmöter valdes Linda Thörnqvist och Bearnice Nilsson

§ 13.

Styrelsen önskar att medlemmarna sprider och påminner grannar mm om
föreningens existens. Vi behöver fler betalande medlemmar. Vidare
informerades om att en loppis anordnas i ” lillan”23/5 kl 9-15. Nu är badflotten
sjösatt i badviken. Ett nytt tapetbord är inköpt till föreningen och en
informationstavla kommer att sättas upp vid badplatsen. Styrelsen informerade
även om att vi författat tre medborgarförslag som skickats till kommunen
gällande skötsel i parker mm. Inget har dock hänt ännu på den fronten.

§ 14.

Frågan om det skulle anordnas fler aktiviteter kom upp på mötet. Styrelsen
önskar förslag. En återkommande aktivitet att röja i ”lillan” kommer att ske i
höst. Önskan om autogiro eller dylikt framfördes på mötet. Möjligheten ska
undersökas. Vidare önskas att styrelsemedlemmarnas adress ska finnas på
hemsida och utskick mm. Detta ordnas snarast!
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Mattias Svensson
Ordförande

Oscar Häggström
Sekreterare

Protokollet justeras

Protokollet bevittnas
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