Årsmöte 2008
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Tid: 11.00, 7 juni 2008
Plats: Vår park vid Karl Jans väg
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
- Björn Pettersson väljs som ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet
- Staffan von Zeipel väljs som sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
- Anders Sundberg och Lars Gunnar Södergren.
5. Fråga till mötet om kallelse till årsmötet skett i laga ordning
- Skall vara minst 2 veckor innan, och så har också skett.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
- Verksamhetsberättelsen presenterades för årsmötet.
- 1 inbrott har rapporterats under året, vilket skedde i Brunna gård. Kontakt har
tagits med polis.
- Skadegörelse i lekparken (gungor förstörda). Åtgärderna blir allmän uppsikt samt att
styrelsen planerar att belysa
- Trafiken i området har blivit förbättrad, men det finns fortfarande de som kör för
fort.
7. Revisionsberättelse verksamhetsåret samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningen har god ordning på sin ekonomi. Under året har föreningen köpt in ett
tält (kan hyras för eget bruk av föreningsmedlemmar) och det fanns 19.000 SEK kvar vid
verksamhetsårets slut (vilket är mer än året innan).
Styrelsen medgavs ansvarsfrihet av mötesdeltagarna.
8. Inkomna ärenden och motioner
Det hade tyvärr inte inkommit några motioner eller ärenden under det gångna året.
9. Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna
Ny lydelse:
Paragraf 3
Över föreningens medlemmar skall genom styrelsens försorg föras förteckning som icke
skall utlämnas till eller delgivas utomstående.
Paragraf 5
För handläggning av föreningens löpande verksamhet, utser årsmötet en styrelse bestående
av ordförande, minst fyra ledamöter och en suppleant.
Paragraf 10
Årsmöte skall hållas innan juni månads utgång.
Styrelsens förslag godkändes av medlemmarna.
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10. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder och målsättning under det
kommande året
Hemsidan
www.brunnavillaforening.se är fortfarande under uppbyggnad och idéer tas gärna
emot om innehåll och utseende.
Parken
Förnyas och vi hoppas på en mer aktiv parkkommitté
Gemensam mark
Styrelsen bemyndigades under mötet att undersöka möjligheterna till försäljning av
mindre del av vår gemensamma mark. Om möjlighet till detta finns kommer styrelsen
att återkomma med vidare information.
11. Beslut om medlemsavgift för det kommande året
Bibehållen årsavgift på 250:-/år klubbades igenom på mötet.
12. Val av ordförande det kommande året
Björn Pettersson fick fortsatt förtroende.
13. Val av styrelseledamöter – 3 personer på 2 år
Sittande styrelse väljs om, inga nya tillkom i år.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
Lars Gunnar Södergren kvarstår och Joakim Floberg skall tillfrågas om han kan vara
revisorsuppleant.
15. Val av kontaktpersoner för Grannsamverkan
Samtliga kvarstår för kommande år.
16. Val av parkkommitté
Föregående kommitté kvarstår (Camilla Bolin, Peter Ekroth och Ilona Hobor).
17. Val av valberedning – 3 personer. Sammankallande: Styrelseledamot vars
mandattid ej utgår vid nästa årsmöte
Marcus Ankarberg, Roland Prejner och Mats Ahlbom valdes av mötet.
18. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering
Bestäms gemensamt av Lars Gunnar Södergren, Anders Sundberg och Staffan von
Zeipel.
19. Avslutning
Mötet avslutades med den sedvanliga sommarfesten.

