
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks villaägareförenings årsmöte  
26/9-2021 i Frejalunden 
 
§1. Carin Håkansson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 
§2. Styrelsen och suppleanterna presenterade sig. 

 

§3. Dagordningen godkändes. 

 

§4. Carin Håkansson valdes till mötets ordförande. 

 

§5. Carina Lindquist valdes till mötessekreterare. 

 

§6. Christian Österberg och Martin Byggeth valdes till justerare. 

 

§7. Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen (årsberättelsen) för 2020. 

 

§8. Kassören redovisade ekonomin: ca 30 000 vid årets början och ca 36 000 vid årets slut 2020. 

Revisionsberättelsen lästes upp och enligt revisor Ann Faxhag har föreningen god ordning och 

styrelsen föreslås ansvarsfrihet - se revisorsberättelse. 

 

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av medlemmarna på mötet. 

 

§10. Medlemmarna godkände omval av styrelsen: 

 

Ordförande –   Carin Håkansson  

V. Ordförande, Materielansvarig –  Christian Österberg 

Sekreterare –   Carina Lindquist  

Kassör –    Madeleine Hjortsberg   

Ordning och reda –   Eleonore Ardin   

Webbmaster –   Hans Södergren   

Styrelsesuppleant –   Lisa Thornéus   

Styrelsesuppleant –   Britta Kilander   

Styrelsesuppleant –  Anna Larsson    

 

§11. Revisor Ann Faxhag och revisorssuppleant Elisabeth Lindberg omvaldes. 

 

§12. Valberedningen som består av Assar Lindén och Maria Lindegren omvaldes. 

 

§13. Övriga frågor:  

• Om man vill medverka i styrelsen är man välkommen att höra av sig. 

• Frågan kom upp om det är tillåtet att elda i en tunna 2 ggr/år på sin tomt. Nadia Kamm tar 

reda på vad som gäller. 

• En medlem föreslog en Facebookgrupp där alla på Bergåsa har rätt att göra inlägg för 

spontansammankomster och liknande. Styrelsen diskuterar detta vid nästa styrelsemöte. 

• Anna Hermansson berättade att hon har varit i kontakt med kommunen angående brister i 

 



säkerheten längs skolvägen till Musikugglan. Hon delar gärna med sig av sin skrivelse 

och svar från kommunen. Är någon intresserad kan man maila henne på: 

annahermansson@hotmail.com. 

 

 

§14. Mötet avslutades av ordföranden som tackade medlemmarna för deltagandet och berättade 

om aktiviteterna på föreningens 110-årsfirande som stod näst på tur. 

 

 

 

 

_____________________________________________       ______________________________________________ 

Ordförande Carin Håkansson                           Sekreterare Carina Lindquist 

 

______________________________________________       ______________________________________________ 

Justerare Martin Byggeth                                      Justerare Christian Österberg                 


