Djurhamn den 7 augusti 2011

Protokoll årsmöte 2011 Vindö-Överby Villaägareförening
Anslås föreningens anslagstavlor på Tammtorpsvägen, på Överbyvägen innan Överby
brygga och vid Barnviken. Protokollet finns också elektroniskt anslaget på föreningens
hemsida www.vindo-overby.se

Ärenden:
1. Mötets öppnande
Årsmötet klockan den 7augusti2011 klockan 10:00 öppnades av Lotta Landegren.
2. Val av ordförande vid mötet jämte sekreterare
Gustaf Dyrssen valdes till ordförande och Lena Ivö till sekreterare.

3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

4. Val av två justeringspersoner
Årsmötets justeringspersoner: Jan-Evert Lindström och Ulf Svedenius

5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i vederbörlig ordning
På denna fråga svarade medlemmarna JA.

6. Verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redogörelse
Lotta Landegren gick genom verksamhetsberättelsen (se bilaga).
Medlemmarna godkände därefter verksamhetsberättelsen och ekonomiska
redogörelsen för 2010/2011.
7. Revisorernas berättelse
Helena Dyrssen gick igenom revisorernas berättelse. Revisorerna hade inga
anmärkningar mot verksamhet eller förvaltning för 2010 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
Lena Ivö valdes som ordförande för perioden 2011-2012.
11.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen, representerad av Olov W Olsson, meddelade nomineringarna till
—

vakanta styrelseposter. Stämman antog valberedningens förslag och därmed ingår
följande personer i den nya styrelsen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tore Hagenblad
2012
Kristina Johansson
2012
Malou Backman
2012
Lotta Landegren
2012 (omval)
Jaqueline Miura Daszak 2012 (omval)
Göran Céwe
2013 (nyval)
Agneta Sundberg
2013 (nyval)
Jeanette Däljemar
2013 (nyval, suppleant)

12. Val av revisorer och suppleant
Som revisor omvaldes Helena Dyrssen och Johan Aspenberg och Eva-Gittan Olsson
(suppleant)
13. Val avvalberedning
Stämman valde som valberedning för 2012 Marie Plyhr och OlovW Olsson.
14.Fastställande av årsavgiften för 201112012
Stämman godkände att års- och båt avgiften är den samma som föregående år
medlemsavgiften är 300 kr och båtavgift 100 kr per båtplats.

-

15. Styrelsens förslag till verksamhet och budget
Stämman godkände styrelsens förslag för 2011/2012.
Efterhördes om föreningen kan förbättra bryggan vid Bränneriträsket (vid Abborrkroks
vägen). Föreningen äger marken men själva bryggan är privat.
Stämman gav styrelsen i uppdrag all vid framtida investeringar upphandla med minst
två offererande leverantörer. Styrelsen har mandat att agera ekonomiskt inom ramen
för ett basbelopp (för 2011 uppgående till 42.800 kronor). Overskrider kostnaden ska
frågan hänskjutas till årsmöte för beslut.
1 händelse av oförutsedd akut händelse t ex vid fara kan styrelsen dock fatta beslut
om all överstiga kostnaden, men då protokollföra motiveringen.
—

—

16. Övriga ärenden.
Det beslutades att kartor över föreningens områden ska kopieras upp och läggas i
villägareföreningens brevlåda OverbyvägenlTammtorpsvägen samt publiceras på
hemsidan www.vindo-overby.se
Styrelsen ska vid samtliga medlemskontakter aktivt påminna om e-postadress och
adress till hemsidan,

17. Årsmötets avslut
Gustaf Dyrssen avslutade årsmötet.

Ordförande

Justerare
Jan-Evert Lindström

Sekreterare
Lena Ivö

Ulf

