
Protokoll årsmöte i Skogalunds villaägareförening 2019 
 
Datum: 2019-05-04 
Närvarande: 26 medlemmar 

§1 Mötesordförande 
Mötet väljer Anne Eriklin till mötesordförande. 

§2 Röstlängd 
Röstlängd upprättas. 

§3 Utlysande av möte 
Mötet finnes behörigen utlyst. 

§4 Sekreterare och justeringsmän 
Anders Hermansson väljs till sekreterare. Björn Fihlman och Kalle Becker väljs till 
justeringsmän. 

§5 Bokslut och revisionsberättelse 
Bokslut och revisionsberättelse, balansräkning och resultaträkning framläggs, fastställs 
och godkänns av mötet. 

§6 Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§7 Val av styrelse, revisor och suppleant 
Anders Hermansson, Patrik Stenström, Anne Eriklin, Astrid Randahl, Kalle Becker och 
Olle Carlenarson kvarstår som styrelseledamöter. 
Anne Eriklin kvarstår som kassör. 
Therese Engström kvarstår som revisor. 
Ann-Charlotte Ekström kvarstår som revisorssuppleant. 
Mia Wallensteen och Sophie Trapp kvarstår som styrelsesuppleanter. 

§8 Årsavgift 
Årsavgift för kalenderår 2020 fastställs efter omröstning till 200 kr. 



§9 Övriga frågor 

§9.1 Föreningens kassa 
Föreningen har förhållandevis stor kassa. Medlemmarna uppmanas att komma in med 
förslag på inköp av gemensam utrustning. Styrelsen har under året köpt in sidor till 
partytält för att områdets fester ska vara än mer väderoberoende. 

§9.2 Styrelsens ordförande 
Diskussion om styrelsen och föreningen skall ha en namngiven ordförande slutar med att 
nuvarande roterande ordförandeskap fortsätter. 

§9.3 Valberedning 
Richard Willerbrand (sammankallande) och William McKechie väljs till valberedning. 

§9.4 Trafik 
Många upplever att biltrafikanter kör för fort i området. Kommunen har mätt hastigheten 
och inte kunnat styrka detta. Vi kan inte nöja oss med det. En trafikgrupp bestående av 
Björn Fihlman, Anne Maj Engström och Mattias Westh bildas. Gruppen får i uppdrag att 
planera och genomföra åtgärder som skall få ner hastigheten på trafik i området. 

§9.5 Fotbollsplan 
Kommunen har restaurerat fotbollsplanen. Intresset från områdes barn är dock lågt p g a 
roligare saker som dataspel och youtube. Föräldrar uppmanas få sina barn till planen. 
Styrelsen får även i uppdrag att ta upp fotbollsplanen på framtida möte för att se om vi kan 
få mer aktivitet på planen. 

§9.6 Hantverkare 
Många i området nyttjar hantverkare. Mötet godkänner att föreningen på något sätt skulle 
kunna göra det enkelt för medlemmar att ta del av varandras erfarenheter (bra och dåliga) 
av olika hantverkare. På längre sikt skulle detta kunna leda till att fler får lyckade projekt 
och att hantverkarnas arbete blir mer effektivt. 

§9.7 Förslagslåda 
Styrelsen kommer ta fram en enkät för att få in förslag från medlemmarna om vad 
föreningen skulle kunna köpa in och vilka aktiviteter som skulle uppskattas. 
 
 
 
Vid pennan Justeras 
 
 
 
Anders Hermansson Kalle Becker Björn Fihlman 



 




