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Johannesdals Villaförening 
Årsmötesprotokoll 16 april 2008 

 

33 medlemmar inkl. styrelse fanns på plats i Ängsgården. Före mötet gavs möjlighet att äta lite smörgåstårta, 

dricka lite vin och umgås med andra medlemmar. 
 

1 Föreningens ordförande Lars-Göran Uddholm hälsade alla välkomnade och förklarade årsmötet öppet. 

Närvarolista/röstlängd cirkulerades. 

2 Till justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötesprotokollet valdes Sven-Gunnar Hegg och Rolf 

Lindström. 

3 Till ordförande för mötet valdes Lars-Göran Uddholm och till sekreterare valdes Mikael Willborg. 

4 I fråga om kallelse skett till årsmötet inom föreskriven tid fann mötet att så skett. 

5 Årsmötet gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse som bifogats i kallelsen. Den godkändes. 

6 Kassör Gun Eriksson redogjorde för ekonomin och revisor Rolf Lindström läste upp revisionsberättelsen. 

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen.  

7 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2007. 

8 Föreningens verksamhet och budget 

Gun Eriksson redogjorde för budgeten för år 2008 samt förslaget om oförändrad medlemsavgift på 250 kr. 

Mötet biföll budgeten med oförändrad medlemsavgift på 250 kr. 

9 Styrelsen föreslog att arvodet för styrelsen förblir 6000 kr. Mötet biföll detta.  

Inget arvode utgår i pengar. Istället används dessa medel till förtäring i anslutning till möten och 

en årlig styrelsemiddag då även revisorer bjuds in. 

10 Val av styrelsen  

Valberedningens förslag lästes upp av Cecilia Carpelan och antogs i sin helhet. 

Den nya styrelsen består av  

Lars-Göran Uddholm, ordförande, omvaldes, 1 år 

Kim Barrsveden, sittande ytterligare 1 år 

Gun Eriksson, omvaldes, 2 år 

Joakim Flodin, sittande ytterligare 1 år 

Bengt Hagberg, omvaldes, 2 år 

Inger Svensson, fyllnadsval, 1 år (tidigare suppleant) 

Mikael Willborg, omvaldes, 2 år 

Suppleanter 

Conny Gabrielsson, sittande ytterligare 1 år 

Gergana Kravaev, nyval, 2 år 

11 Till revisorer valdes Sven-Gunnar Hegg och Rolf Lindström, samt till suppleant Rolf Österholm, samtliga 

omval. 

12 Till ny valberedning utsågs Cecilia Carpelan och Birgitta Ahrenby (båda omval) samt Anita Wahlqvist 

(nyval, tidigare styrelseledamot). 
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13 Motioner och övriga frågor 

Motion angående HD-TV via ComHems kabel TV-tjänst 

Bakgrunden är att ComHem till förslagställaren uppgivit att man pga gammal teknik inte kan leverera 

HD-tv  i befintligt kabel TV-nät i Johannesdal trots digital TV-abonnemang. 

Förslagställaren Thomas Wikstrand önskade (1) information om eventuella avtal mellan föreningen och 

ComHem, (2) att någon utsågs att utreda tekniska och ekonomiska förutsättningar för HD-tv via ComHem 

eller annan operatör, (3) att utredningen följs upp med enkät till boende om önskan att delta i anslutning 

och (4) föreningen agerar utifrån utfall i denna enkät och administrerar en beställning. 

Mötet informerades av styrelsen att inga avtal existerar mellan föreningen och ComHem. Efter en stunds 

diskussion där det framkom att det knappast kunde finns tekniska begränsningar i själva nätet utan 

möjligen i anslutningar till vårt nät beslöt mötet att utse Mikael Willborg och Lars Hagberg att utreda 

frågan och även ta med möjligheten att få bredband denna väg.  

Övrig fråga – Sandsopningen 

Medlem informerade om att man framfört klagomål på kommunens undermåliga sopning efter vintern. 

Övrig fråga – NCCs byggplaner invid Johannesdals bollplan 

Mötet diskuterade den vaga  information som finns angående NCCs planer på att bebygga slänten och 

delar av nuvarande bollplan vid Söderholmsskolan samt ner mot vattnet genom den s k äppellunden vid 

Torpgläntans förskola. Styrelsen lovade bevaka frågan.  

Övrig fråga – Cementrör vid nämnda bollplan 

Sedan en längre tid ligger ett antal stora cementrör invid den parkering som idag används mest av skolans 

personal och korpen. En närvarande kunde upplysa om att de ska användas då Huddinge fått lov att 

ansluta till Stockholms avlopp i samband med bebyggelsen på Korpberget 

(Vårbackavägen/Segelledsvägen på sjösidan om Vårbergstoppen) 

Övrig fråga – Mopedåkning 

En medlem informerade om polisens insatser för att komma tillrätta med busåkning på Vårbergs gång- 

och cykelstråk. Alla ombedes vid behov kontakta närpolisen Skärholmen på 08 – 401 23 29. 

Övrig fråga – Sniglar 

En medlem uppmanade till sist att fånga alla mördarsniglar tidigt… ”en fångad snigel idag kan innebära 

400 färre om några veckor”. 

Mötets avslutning 

Ordförande informerade kort om planerad aktivitets-, städ- och fixardag i och kring Ängsgården. Söndag 

18 maj, kl 13.00, samlas alla som vill hjälpa till. 

 

Ordförande tackade alla närvarande medlemmar och avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

Underskrifter på original, ej på distribuerade kopior 
 
 


