
Årsmötesprotokoll Brunna Villaförening

Datum: lördagen 25 augusti 2018 klockan 15.00

Plats: Parken vid Karl Jans väg

1. Mötet öppnas
Ordförande Mats Ahlbom öppnar mötet

2. Val av ordförande för mötet

Mötet väljer sittande ordförande till mötet

3. Val av sekreterarare för mötet

Mötet väljer sittande sekreterare till mötet Marcus Ankarberg
 

4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare

Mötet väljer Joakim Wennberg och Axel Halling till justeringsmän tillika 
rösträknare

5. Frågan om kallelse till årsmötet skett i laga ordning

Mötet svara JA på denna fråga

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Ordförande läser upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. 
Texten läggs till handlingarna för årsmötet

7. Revisions berättelse verksamhetsåret samt frågan om ansvarfrihet för styrelsen

Kassören Björn Pettersson läser upp revisionsberättelsen från revisor Lars-
Gunnar Södergren. Kassören redovisar utgifter under året och föreningens saldo 
är idag 
43 115,43 kronor. 
På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen svarar mötet JA

8. Inkomna ärenden och motioner



Det har ej inkommit några motioner eller ärenden inför årsmötet

9. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder och målsättning under kommande 
året

Rensning av uppvuxit sly på flera platser i området

Hålla efter växtligheten i parken, där årsmötet idag hålls

Allmänt park underhåll

Fortsatt arbete för lägre hastighet på vägarna i området

Nästa steg i gång/cykelvägen (Brunnavägen-Vävnadsvägen)

Fortsatt nära samarbete med Närlunda vägförening under kommande året

10. Beslut om medlemsavgift för kommande året

Mötet beslutar att samma avgift (350kr) skall kvarstå kommande året

11. Val av ordförande det kommande året

Valberedningen föreslår omval av Mats A för kommande året.

Mötet valde Mats Ahlbom som ordförande.

12. Val av styrelseledamöter – 5 personer på 2 år

Valberedning föreslår omval av Stefan Nylin, Björn Pettersson, Marcus Ankarberg
samt 2 nya Axel Halling och Tea Enholm på 2 år. Mötet valde dessa personer. 
Styrelsen består av totalt 7 ordinarie och 1 suppleant.

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår Lars-Gunnar Södergren till revisor och som suppleant 
Ludwig Enholm. Mötet valde dessa personer.

14. Val av kontaktpersoner för grannsamverkan



Frågan om Grannsamverkan bordläggs av mötet. Det kom upp förslag på 
Facebook Grannsamverkan i Ekerö kommun och kommunen har även på sin 
hemsida fixa min gata som Stefan Nylin gav informerade om

15. Val av parkkommittee

Valberedningen föreslår omval av Joakim Wennberg som ansvarig för 
parkkommitteen. Mötet valde Joakim Wenberg.
Joakim tänker göra ett utskick om en arbetsdag i området kommande året

16. Val av valberedning- 3 personer Sammankallande styrelseledamot vars 
mandattid ej utgår vid nästa årsmöte

Mötet väljer Björn Pettersson som sammankallande och

Tea Enholm och Axel Halling till kommande årets valberedning

17. Övriga frågor

Familjen Berglund som upplåter mark till föreningen vid gång/cykelvägen vill 
gärna ha lite bättre information om fortsatt byggnation och vara med vid beslut 
om åtgärder i framtiden. Birgitta och Hans har även önskemål om att asp skotten 
skall tas bort vid vändplaner hos Fredriksson.

Familjen Fredriksson har stor kunskap i dränering och markarbete och kommer 
att konsulteras av styrelsen i nästa fas av gång/cykelvägen.

Familjen Fredriksson informerade att all sly måste hållas efter under flera år, 
rötter kanske måste fräsas bort.
 

18. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering

Sekreteraren bestämmer att justering av protokollet sker lördagen 8/9 klockan 
16.00

19. Avslutning av mötet 

Ordföranden avslutar mötet och tackar alla för deltagande



Vid pennan

Marcus Ankarberg     

Ordförande

Mats Ahlbom

Justeringsmän

Joakim Wennberg                                                                      Axel Halling


