
 

Johannesdals Villaförening, Årsmöte 2010-04-20 

§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 

Ordf förklarade mötet öppnat. Röstlängd upprättades genom underskriven namnlista. 29 

medlemmar antecknade sig. 

§ 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Stig Leitner och Birgitta Birath valdes att justera protokollet. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Lars-Göran Uddholm valdes till ordförande för mötet och Conny Gabrielsson som sekreterare. 

§ 4 Fråga om kallelse utdelats inom föreskriven tid 

Ordf redogjorde för utdelning av kallelse. Deltagarna fann att mötet blivit i behörig ordning utlyst. 

§ 5 Behandling av styrelsens berättelse 

Ordförande redovisade vad som hänt under året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 

handlingarn. 

§ 6 Behandling av revisorernas berättelse samt fastställande av resultat – och balansräkning 

Kassören redogjorde för 2009 års resultat – och balansräkning. Revisorernas berättelse föredrogs.  

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet att fastställa 2009 års resultat och 

balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning under 2009. 

§ 8 Förslag från styrelsen avseende verksamheten jämte ekonomiska beräkningar samt förslag till 

årsavgift, för fastställande av budget och årsavgift 

Förklaring gavs till förslag om reducerad budget för uthyrning. Beror på att skolan inte har samma 

behov av Ängsgården för innevarande år. 

Årsmötet beslutade att fastställa budget och uttaxering för år 2010. 

§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen 

Ordf berättade att styrelsen ej tar ut något arvoden utan att anslaget går till social aktivitet för 

styrelsen. Årsmötet godkände förslag till arvodering. 

§ 10 Val 

Till ordförande för ett år valdes sittande Lars-Göran Uddholm 

Till övriga ledamöter valdes för 2 år Conny Gabrielsson (omval) , Bengt Hagberg (omval) och Anna 

Lundhquist (nyval). 

Till suppleant omvaldes Gergana Kravaev på 2 år. 



§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år 

Till ordinarie suppleanter valdes Sven-Gunnar Hegg och Rolf Österholm. Till revisorssuppleant valdes 

Gun Eriksson. 

§ 12 Val av valberedning 

Årsmötet valde Cecilia Carpelan (sammankallande), Gun Eriksson, Birgitta Ahrenby, Anita Wahlqvist 

och Stig Leitner till valberedning för 1 år.  

§ 13 Övriga frågor 

Ett antal övriga frågor anmäldes. Bland dessa kan nämnas: 

Stig Leitner: information från bla träff med närpolis och stadsdelsförvaltning 2010 04 20. 

Ordf: informerade om att det fn inte finns något nytt om ev byggnation ovanför fotbollsplanen. 

Information kommer om så inträffar. 

 Valborgsfirandet kommer att ske i år också med scouter, tal och sång. 

 Kom och medverka på aktivitetsdag för Ängsgården den 13 juni. 

 Villaföreningens hemsida kommer nu att återuppstå och Jan Knoph kommer att vara 

Webredaktör. 

§ 14 Tack 

Stig Leitner tackade styrelsen för ett gott jobb under verksamhetsåret 2009. 

Ordf tackade Gun Eriksson för hennes stora arbete i styrelsen som bla kassör. 

§ 15 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de medverkande för mötet och förklarade årsmötet för avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Conny Gabrielsson  Stig Leitner  Birgitta Birath 


