
Protokoll årsmöte i Skogalunds Villaägareförening 2020 

Bilaga: Förslag nya stadgar 

 

Datum: 2020-06-03 

Närvarande: 16 Skogalundare 

§1 Mötesordförande 

Mötet valde på styrelsens förslag Astrid Randahl till mötesordförande. 

§2 Röstlängd 

Röstlängd upprättades. 15 fastigheter fanns representerade på mötet utav 156 medlemmar 

och totalt 236 fastigheter Skogalund. 

§3 Utlysande av möte 

Mötet fanns behörigen utlyst. 

§4 Sekreterare och justeringsmän 

Anne Eriklin valdes till sekreterare. Björn Tegnell och Jenny Hellberg valdes till justerare. 

§5 Bokslut och revisionsberättelse 

Bokslut och revisionsberättelse, balansräkning och resultaträkning presenterades av Anne 

Eriklin (Kassör)  och Therese Engström (revisor) Allt godkändes av mötet. 

§6 Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§7 Val av styrelse, revisor, suppleant och valberedning. 

Rickard Willebrand presenterade valberedningens förslag på styrelse. Mötet godkände och 

valde följande ledamöter och suppleanter. 

 

Patrik Stenström - 2 år 

Astrid Randahl  - 2 år 

Olle Carlenarson  - 1 år 

Kalle Becker - 2 år 

Anders Hermansson -  2 år 

Anne Eriklin - 1 år  

Christian Inngul (Kassör) - 2 år  

Suppleanter: Sophie Trapp, Mia Wallensteen 

Revisor: Therese Engström Suppleant: Ann-Charlotte Ekström 

Valberedning: Rickard Willebrand, Will McKechnie 

 



§8 Årsavgift 

Årsavgift för kalenderår 2021 fastställdes efter styrelsens förslag till 200 kr. 

§9 Ändring av stadgar 

 

Astrid Randahl redovisade styrelsens förslag på stadgeändring. Motivet är modernisering av 

språkbruk, tydliggörande av styrelsearbete, tillägg av val av valberedning och sekreterare i 

Årsmötets dagordning mm. Mötet godkände styrelsens förslag på ändring av stadgarna. 

Stadgeändring sker enligt följande rutin; 

 
“Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall 

vara ordinarie. Beslutet skall vid det sista föreningsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstade. Kallelse till det 

sista mötet får inte ske innan det första föreningsmötet har hållits.” 

 

§10 Övriga frågor 
 

Fotbollsplanen 

Olle Carlenarson rapporterade kring status för förbättringar på fotbollsplan där kommunen 

har tagit hand om buskage och nätet kring plan. Kvar är grus och fotbollsmålen. Den 

kontaktperson på kommunen som styrelsen har haft kontakt med har bytts vid flera tillfällen. 

Ny information har kommit styrelsen till del och ledamöterna tar nya tag. 

 

Jenny Hellberg framförde tankar kring hur vi kan aktivera fotbollsplan. I dagsläget är det få 

som använder den.  

 

Hantverkspoolen 

Vi har fått in fler förslag via enkäten. Styrelsen sammanställer och kontaktar hantverkarna 

med målsättningen att återkomma i början av augusti med ett resultat.  

 

Bokningskalendern 

Som alla vet är kalendern inte funktionell. Styrelsen tittar på två olika förslag i dagsläget för 

att förbättra den till hösten. 

 

Parkskötseln 

Rickard Willebrand tog upp kommunens skötsel av parken. Bland annat gräsklippning görs 

inte så ofta som önskat. Rickard tog på sig att ta upp frågan med kommunen. 

 

 

 

Sekreterare   Justeras 

 

 

Anne Eriklin   Jenny Hellberg   Björn Tegnell 
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