Protokoll Årsmöte 2013 Vindö-Överby Villaägareförening 20130804
1. Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Lena Ivö.
2. Val av ordförande vid mötet jämte sekreterare
Till ordförande för årsmötet valdes Gustaf Dyrssen och Lotta Landegren
valdes som sekreterare.
3. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslista godkändes.
4. Val av två justeringspersoner
Årsmötets justeringspersoner: Gunnar Englund och Katarina Hagenblad
5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Stämman ansåg att mötet var vederbörligt kallat.
6. Verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redogörelse.
Ordförande Lena Ivö gick genom verksamhetsberättelsen. Kassör Agneta
Sundberg gick igenom den ekonomiska redogörelsen.
Stämman godkände därefter verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska
redogörelsen för 2012/2013.
7. Revisorernas berättelse.
Revisor Johan Aspenberg gick igenom revisorernas berättelse.
Revisorerna hade inga anmärkningar för 2012/2013 och föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassör Agneta Sundberg gick igenom resultat- och balansräkning för
medlemmarna. Då inga anmärkningar fanns fastslogs resultat- och
balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10.Val av ordförande för perioden 2013-2014
Göran Cewe valdes som ordförande för perioden 2013-2014

11.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter tom 2015
Valberedningen, representerad av Marie Plyhr, meddelar nomineringarna
till vakanta styrelseposter. Stämman antar valberedningens förslag och
därmed ingår följande personer i den nya styrelsen:
Magnus Enbacka 2015
Mats Gustavsson 2015
Agneta Sundberg 2015
Susanne Wickström 2015
Övriga styrelsemedlemmar:
Malou Backman 2014
Jaqueline Miura Daszak 2014
Anders Willander 2014
Per Winberg 2014
12. Val av revisorer för 2013-2014.
Som revisor omvaldes Helena Dyrssen, Johan Aspenberg och Eva-Gittan
Olsson (suppleant)
13. Val av valberedning
Valberedning för 2014 omvaldes Marie Plyhr och Olov W Olsson.
14. Fastställande av årsavgiften.
Stämman beslöt med acklamation att årsavgiften skall höjas med 200kr.
Båtavgiften är den samma som förgående år. Det innebär att
medlemsavgift är fom 2014 500kr och båtavgiften 100kr per båtplats.
Ordförande Lena Ivö motiverade förslaget att höja årsavgiften med att
nuvarande avgifter endast räcker till underhåll naturområden, badplatser
och bryggområden i begränsad uppfattning. Styrelsen ser behovet av en
framtida möjlighet till långsiktigare ekonomi och planering av kommande
investeringar. Följande frågeställningar väcktes under diskussionen inför
beslutet:
• Behövs höjningen just nu, vilka är de investeringar som det pratas
om?
Styrelsen har under en längre tid sett behov av skötsel av våra
områden som inte går att genomföra på ideel basis, såsom ex
röjning av skog och snår samt renovering av fotbollsplanen.
• Kommer detta att leda till ett alltför stort plus i budgeten? Nej
pengar kommer att behövas under kommande budgetår. Det plus
som syns i budgeten kommer att placeras in under punkterna
reparationer, underhåll samt fyllningsmaterial. Reviderad budget
kommer att presenteras på hemsidan.

• Finns det risk för att bli svårare att få in årsavgifterna efter en
höjning? Styrelsen har haft problem att finna bra rutiner för att få in
årsavgifterna. Ett arbete görs just nu för att förbättra dessa rutiner.
• Kommer även båtavgifterna att ses över framöver. Just nu är inte den
frågan aktuell.
15. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2013/2014
Stämman godkände styrelsens förslag med ovannämnda revidering.
16. Övriga ärenden.
-Förbudsskylt gällande hundbad efterlyses vid badplatsen
Lomsjön/Bränneriträsket. Hundar som badar är ett problem på
föreningens badplatser. Styrelsen kommer att arbeta med frågan.
-Önskemål om förbättrad badbrygga vid badplatsen Abborrkroksvägen.
-Önskemål om kontroll av hopptornets och sviktens status vid Stora
Badet samt en generell långsiktig underhållsplan.
-Fråga vad som kan göras då vattenskotrar lägger till vid badstränderna.
-Förmedlad oro över att båtar sjösätts vid Barnvikens badplats under
badsäsongen.
-Önskemål att verksamhetsberättelsen blir tydligare genom att aktuella
datum/år nämns i texten.

17. Årsmötet avslutas.
Ordförande Gustaf Dyrssen avslutade årsmötet.
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