Ärsmötesprotokoll från ordinarie årsmöte i Brunna Villaförening
Datum: lördagen 11 september 2O2L klockan L4.00
Plats: Parken vid Karl Jans väg
Da

gordning/Protokoll för årsmötet 202 L

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Mötet öppnas
Ordförande Mats Ahlbom öppnar mötet
Val av ordförande för mötet
Mötet väljer Mats Ahlbom till ordförande för mötet
Val av sekreterarare för mötet
Mötet väljer Marcus Ankarberg till sekreterare för mötet
Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet väljer Joakim Wennberg och Björn Pettersson tilljusteringsmän tillika rösträknare
Frågan om kallelse till årsmötet skett i laga ordning
Då mötet utlysts mer än två veckor innan mötet, både via kallelse i brevlådor och på
föreningens hemsida bifaller mötet frågan
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Mötets ordförande läser upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. Texten läggs
till handlingarna för årsmötet
Kassaberättelsen
Kassören föredrar kassaberättelsen för det gångna året. Föreningens saldo är idag

8.
9.

3L70L,L5 kr
Revisionsberättelse verksamhetsåret samt frågan om ansvarfrihet för styrelsen
Revisor Lars-Gunnar Södergren läser upp revisionsberättelsen. På frågan om den
avgående styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet, för det gångna året, svarar mötet JA
Inkomna ärenden och motioner
Det har inkommit en motion om önskan att ta hand om allt sly som vuxit sig högt vid
kraftledningsgatan ovanför Vävnadsvägen. Detta ligger som en punkt i styrelsens plan

för åtgärd och målsättning under året
Det har även kommit in en motion om att toppa ner björkarna i parken. Då motionen
tyvärr inkommit för sent för att styrelsen skall ha hunnit behandla den till årsmötet,
bordläggs frågan och den kommer att tas upp, för beslut, på kommande styrelsemöte.
10. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder och målsättning under det kommande
året

o
o

Rensning av sly och växtlighet, på flera platser i parken och i övriga området

Allmäntparkunderhåll
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Färdigställa den nya boden i parken, invändigt

Fortsatt arbete för lägre hastighet på vägarna i området
Flytta belysningsstolpar vid parken, då kommunen satt upp nya.
Fortsatt nära samarbete med Närlunda vägförening
Verka för att sätta upp trafikspegel i korsningen Ploglandsvägen/Brunnavägen
samt i kurvan på Brokadvägen. Föreningen driverfrågan men uppmanar även de
enskilda fastighetsägarna att gärna sända in egna motioner till Närlunda
Vägförenings årsmöte.

o

Verka för att sätta upp trafikbommar, eller liknande, för att hålla nere
hastigheten på de mopederf mc, som trafikerar gångvägarna ivårt område.

o

Verka för att vissa gator i området beläggs med parkeringsförbud.

11. Beslut om medlemsavgift för kommande året
Mötet beslutar att årsavgiften skall höjas till 500 kr per fastighet, för det kommande
året.
12. Val av ordförande det kommande året

Valberedningen föreslår omval av Mats Ahlbom för kommande året, vilket fastställs av
årsmötet.
13.Val av styrelseledamöter pä 2 ät

Valberedningen föreslår omval av Stefan Nylin, Anders Sundberg, Joakim Wennberg och
Jonas Hägerström pä 2 år, vilket fastställs av årsmötet.
14. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår Lars-Gunnar Södergren till revisor och till suppleant Ludwig
Enholm, vilket fastställs av årsmötet.
15.

Valav parkkommitt6
Valberedningen föreslår omval av Joakim Wennberg och Jonas Hägerström, vilket
fastställs av årsmötet.

16. Val av valberedning- 3 personer, varav en sammankallande styrelseledamot vars

mandattid ei utgår vid nästa årsmöte
Valberedningen föreslår Anders Sundberg till sammankallande och Björn Pettersson
samt Stefan Nylin till ledamöter av det kommande årets valberedning, vilket fastställs av
årsmötet.
17. övriga frågor {ei av beslutskaraktär}
En fastighet på Brokadvägen har fått en erinran av Ekerö Kommun att klippa ner sin häck
till 80 cm. Fastighetsägaren får i uppdrag att ordna en skrivelse angående detta.
Styrelsen får, vid styrelsemöte, ta ställning till huruvida man kan hjälpa
Nyasfaltering kommer att ske på Vävnadsvägen inom 2 år-

till i frågan.
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Om man, som fastighetsägare, upptäcker något som är trasigt eller dåligt parkerade bilar
kan man rapportera detta till Närlunda Vägförening ellertill Ekerö Kommun via appen:
"Fixa min gata".
18. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering
Sekreteraren bestämmer att justering av protokollet sker inom 2 veckor. Protokollet
kommer sedan att publiceras på föreningens hemsida: www.brunnavillaforening.se
19. Avslutning av mötet

Ordföranden avslutar mötet och tackar alla deltagare.

Marcus Ankarberg
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Joakim Wennberg

Mats Ahlbom, Ordförande

