Protokoll Årsmöte 2010 Vindö-Överby Villaägareförening

Ärenden:
1. Mötets öppnande
Årsmötet klockan 10,00 den 1 augusti 2010 öppnades av Lotta Landegren.
2. Val av ordförande vid mötet jämte sekreterare
Ordförande för årsmötet valdes Gustaf Dyrssen och Annica Röhrl valdes som
sekreterare.
3. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslista godkändes.
4. Val av två justeringspersoner
Årsmötets justeringspersoner: Gunnel Boström och May Dautzenroth

5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
På denna fråga svarade medlemmarna JA. Se kommentar under punken övrigt (nr 16).
6. Verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redogörelse för 2009/20 10
Lotta Landegren gick genom verksamhetsberättelsen. Se bilaga.
Medlemmarna godkände därefter verksamhetsberättelsen och ekonomiska
redogörelsen för 2009/2010. Se kommentar under punkten övrigt (nrl6)
7. Revisoremas berättelse.
Helena Dyrssen gick igenom revisorernas berättelse. Revisorerna hade inga
anmärkningar för 2009 och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Annika Ulfvin gick igenom resultat- och balansräkning för medlemmarna. Se bilaga.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande för perioden 2010-2011
Lotta Landegren valdes som ordförande för perioden 2010-2011

11 Val av övriga styrelseledamöter och

—

suppleanter (2010-2011)

Valberedningen, representerad av Marie Plyhr, meddelar nomineringarna till vakanta
styrelseposter. Stämman antar valberedningens förslag och därmed ingår följande
personer i den nya styrelsen:
Lena Ivö 2012
Tore Hagenblad 2012
Anders Johansson 2012
Kristina Johansson 2012
Övriga styrelsemedlemmar:
Jaqueline Miura Daszak
Anders Westkämper
Annika Ulfvin

12. Val av revisorer för 2010-2011.
Som revisor valdes Helena Dyrssen, Johan Aspenberg och Eva-Gittan Olsson
(suppleant)
13. Val av valberedning
Valberedning för 2011 valdes Marie Plyhr och Olov W Olsson.
14. Fastställande av årsavgiften för 2010/2011
Stämman godkände att års- och båt avgiften är den samma som förgående år. Det
innebär att medlems avgift är 300kr och båtavgiften 100kr per båtplats.

15. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2010/2011
Stämman godkände styrelsens förslag för 2010/2011:
Förbättring av gångstigar och badstränder med grus och sand.
Fortsatt ansning av slånbuskarna som breder ut sig på våra allmänningar.

1 6.Övriga ärenden.
(5) Stämman önskade att styrelsen i fortsättningen sätter upp kallelse till årsmöte även
på anslagstavlan vid Barnviken.
(6) Stämman gav styrelsen i uppdrag att göra ändring i stadgarna angående
upphandlingar.
(7) Diskussion fördes om den genomförda renoveringen av hopptornet. Stämman gav
styrelsen i uppdrag att kontakta leverantören för att efterhöra möjlighet till reklamation
av arbetet. Denna kontakt ska tas av styrelsens ordförande.
Det beslutades att kartor över föreningens områden ska kopieras upp och läggas i
villägareföreningens brevlåda Överbyvägen/Tammtorpsvägen

