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Protokoll vid Skogalunds villaägarförenings årsstämma 27:e april 2013 

1.	  	   Val	  av	  mötets	  ordförande	  

Micael	  Wikström	  valdes	  till	  ordförande.	  
	  

2.	  	   Upprättande	  av	  röstlängd	  –	  medlemsregister	  
24	  fastigheter	  var	  representerade	  med	  27	  mötesdeltagare,	  (närvarolistan	  finns).	  

	  

3.	  	   Fråga	  om	  mötets	  behöriga	  utlysande	  
Mötet	  enades	  av	  stämman	  vara	  behörigt	  utlyst.	  

	  

4.	   	  Val	  av	  sekreterare	  och	  justeringsmän,	  tillika	  rösträknare	  

Olle	  Carlenarson	  valdes	  till	  sekreterare.	  
Jonas	  Fogelkvist	  och	  Nils	  Bremberg	  valdes	  till	  justeringsmän.	  

5.	  	   Godkännande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  godkändes.	  

	  

6.	  	   Framläggande	  av	  bokslut	  och	  revisionsberättelse	  samt	  fastställelse	  av	  balansräkning	  och	  
resultaträkning	  
Revisor	  Therese	  Engström	  föredrog	  kortfattat	  verksamhetsberättelsen.	  

”Det	  finns	  icke	  anledning	  till	  anmärkning”.	  Therese	  föreslog	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  
Lana	  informerade:	  	  

-‐ Bidrag	  vid	  lån	  av	  föreningens	  utrustning	  mottages	  tacksamt.	  
-‐ Felaktig	  insättning	  har	  skett	  på	  Nordeas	  konto.	  Detta	  har	  betalats	  tillbaka	  och	  är	  nu	  

korrigerat.	  
-‐ Kort	  genomgång	  av	  de	  aktiviteter	  som	  genomförts	  under	  året.	  
-‐ 19:e	  maj	  kommer	  målning	  av	  klätterställning	  i	  lekparken	  att	  genomföras	  om	  vädergudarna	  

tillåter.	  Utöver	  utsedda	  är	  frivilliga	  välkomna	  att	  delta.	  
-‐ Föreningens	  inventarielista	  finns	  utlagd	  på	  föreningens	  hemsida.	  Richard	  Willebrand	  vet	  var	  

resp.	  utrustning	  finns.	  

	   Ny	  kostnadspost	  ”oförutsedda	  kostnader”	  föreslogs	  av	  styrelsen	  i	  syfte	  att	  främja	  god	  stämning	  i	  

föreningen.	  Godkännandebeslut	  togs	  av	  stämman.	  

	   Styrelsen	  ska	  placera	  om	  tillgångar	  hos	  Nordea	  till	  räntebärande	  konto.	  
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7.	  	   Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  

	   Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  togs	  i	  full	  enighet.	  
	  

8.	  	   Val	  av	  styrelse	  
Ordförande:	  Micael	  Wikström	  föreslogs	  till	  ny	  ordförande.	  Styrelsen	  återkommer	  med	  förslag	  på	  

namn	  för	  de	  olika	  styrelseposterna.	  	  Beslut	  om	  styrelseposter	  tas	  i	  ett	  extrainkallat	  årsmöte	  i	  
samband	  med	  kräftskivan	  2013.	  
	  

Sittande	  styrelse:	  

Jan-‐Olof	  Gezelius	  (Ordförande),	  Micael	  Wikström	  (vice	  ordf.),	  Lana	  Willebrand	  (kassör),	  

Mia	  Wallensteen	  (sekr),	  Sophie	  Trapp,	  Anders	  Hermansson,	  Malin	  Söderberg	  

 
Avgår:	  Jan-‐Olof	  Gezelius,	  Malin	  Söderberg	  och	  Anders	  Hermansson	  (som	  går	  in	  som	  suppleant).	  

Två	  nya	  ledamöter	  valdes:	  

-‐ Daniel	  Nihlén,	  (Daniel	  har	  intresse	  i	  IT-‐frågor	  och	  vill	  bl.a.	  utreda	  förutsättningar	  för	  att	  
gräva	  ned	  fiber	  i	  Skogalund).	  

-‐ Jonas	  Fogelkvist	  

9.	  	   Val	  av	  revisor	  och	  suppleant	  
	   Sittande	  revisor	  Therese	  Engström	  valdes.	  
	   Som	  suppleant	  valdes	  Ann-‐Charlotte	  Letsch	  (sittande)	  

10.	  	   Val	  av	  valberedning	  

	   Malin	  Söderberg-‐Wikström	  valdes	  till	  valberedning.	  
	  

11.	  	   Fastställelse	  av	  medlemsavgift	  för	  2014	  
	   Nuvarande	  årsavgift	  om	  200	  kr	  per	  fastighet	  per	  år	  beslutades	  ligga	  fast.	  

	  

12.	  	   Övriga	  frågor	  

• I	  nuvarande	  stadgar	  står	  det	  att	  årsmöte	  ska	  hållas	  under	  mars	  eller	  april.	  Stämman	  föreslog	  

att	  perioden	  förskjuts	  en	  månad	  så	  att	  årsmötet	  hålls	  under	  april	  eller	  maj.	  Sådan	  förändring	  
måste	  beslutas	  på	  två	  stämmomöten	  varför	  detta	  tas	  upp	  på	  en	  extrainkallad	  stämma	  under	  

kräftskivan	  2013.	  

• Fackeltåg	  från	  Skogalundsparken	  till	  majbrasa	  i	  Nyckelviken	  föreslogs.	  Inget	  beslut	  togs.	  

• Diskussion	  fördes	  kring	  en	  ev.	  majbrasa	  på	  fotbollsplanen.	  Stämman	  äger	  inte	  rätt	  att	  besluta	  
om	  det	  men	  votering	  togs	  för	  att	  få	  en	  känsla	  vad	  Skogalundsbor	  i	  allmänhet	  tyckte	  om	  idén.	  

Röstningen	  utföll:	  För:	  10	  ;	  Mot:	  12	  	  

• Bullerutredning	  pågår.	  Mattias	  och	  Johanna	  Mörk-‐Coldén	  vill	  delta	  i	  denna.	  	  

• Hastigheten	  på	  våra	  vägar	  diskuterades.	  I	  allmänhet	  hålls	  hastigheter	  dåligt	  och	  vi	  

Skogalundsbor	  uppmanas	  att	  föregå	  med	  gott	  exempel	  och	  givetvis	  noga	  följa	  
hastighetsföreskrifterna.	  Denna	  uppmaning	  ska	  läggas	  upp	  på	  vår	  hemsida.	  
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• Hundägare	  uppmanas	  plocka	  upp	  hundbajs	  och	  hundbajspåsar.	  Denna	  uppmaning	  ska	  

läggas	  upp	  på	  vår	  hemsida.	  

• Diskussion	  kring	  föreningens	  utrustning	  för	  utlåning	  fördes.	  Rickard	  Willebrand	  ska	  ta	  fram	  

ett	  förslag	  på	  skötsel	  och	  underhåll	  av	  resp.	  utrustning.	  	  

• Information	  om	  storlek	  på	  de	  större	  medlemsinköpen	  under	  2012:	  

Fredells:	  169	  000	  kr	  

Bygg-‐Olé:	  1	  190	  000	  kr	  

• Samtliga	  medlemmar	  uppmanas	  att	  registrera	  alla	  köp,	  inklusive	  kampanjer.	  Detta	  främjar	  

vår	  förhandlingsposition	  inför	  kommande	  år.	  

	  	  

Vid	  pennan:	  	  
	  
Olle	  Carlenarson	  
Korsvägen	  5,	  0721-‐609505	  

Justeras:	  
	  
Jonas	  Fogelkvist	   	   Nils	  Bremberg	  
Solbacken	  11,	  08-‐715	  59	  64	   	   Klyvareplan	  1,	  08-‐716	  40	  74	   	  

	  
	  


