Skogalunds
Villaägareförening

www.skogalund.se

Protokoll från årsmötet i Skogalunds Villaäqareförening
Lördagen den 14 maj 2017 i Skogalundsparken
Årsmötet inföll dagen efter Cykelfestens 5 årsjubileum. Styrelsen bjöd på hamburgare
och dryck till vuxna och barn från Kronans Kebab som höll extra öppet.
Årsmötet 2017 började klockan 13.00
1.

Årsmötets öppnande
Mia Wallensteen hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.

2.

Frågan om mötets behöriga utlysande
Det konstaterades att kallelse till årsmötet hade sänts ut i tid enligt gällande
stadgar.

3.

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

4.

Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Mia Wallensteen.

5.

Val av mötessekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Anne Eriklin.

6.

Val av Nå justeringsmän
Till justerare valdes MatUas Nordin och Catarina Bendix Tegnell

7.

Upørättande av rösUängd
Enligt cirkulerande närvarolista deltog 42 personer som representerade 31
fastigheter.

8.

Framläggande av verksamhetsberäftelse
Verksamhetsberättelse 2016 lästes upp och lades till handlingarna.

9.

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2016.
Kassör Lana Willebrand redogjorde för det ekonomiska läget i föreningen och
balans- och resultaträkning 2016 fastställdes. Förslag till budget 2017
godkändes.

10.

Framläggande av revisionsberättelse
Therese Engström, föreningens revisor, föredrog revisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2016 och fann den utan anmärkningar.

11.

Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 i enlighet
med revisorns tillstyrkan.

12.

13.

Val av styrelse 2017-2018
Lana Willebrand
Mia Wallensteen
Jonas Fogelkvist
Olle Carlenarson
Ann-Charlotte Ekström
Anne Eriklin
Giomy Nilsson
Michael Wikström
Sophie Trapp

Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

1 år
lär
lär
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Val av revisorer
Therese Engström

Revisor

omval

1 år

14.

Fastställande av årsavgift rör år 2018
Mötet beslutade att höja årsavgiften till 250kr.

15.

Övriga i kallelsen upptagna frågor
a. Skogalundsparken
Kommunen sagt upp avtalet med parken. En arbetsgrupp från
styrelsen har bestridit det och har nu en dialog med kommunen för
hur vi går vidare. Målet är att få till ett liknande avtal.
b. Fotbollsplanen
En grupp från styrelsen har tagit fram ett förslag till kommunen för
upprustning av fotbollsplanen. Arkitekt Richard Willebrand visade den
skiss som han gjort av fotbollsplanen på uppdrag av styrelsen.
Förslaget lades fram till kommunen i början av maj.

16.

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades på mötet.

17.

Årsmötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Nacka den 20 maj 2017
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