ÅRSMÖTE

Måndagen den 26 februari 2018 kl. 20.15
Dagordning
1)

Årsmötets öppnande

2)

Fastställande av röstlängd

3)

Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning

4)

Fastställande av dagordning

5)

Val av ordförande för årsmötet

6)

Val av sekreterare för årsmötet

7)

Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

8)

Styrelsens årsberättelse
a) verksamhet
b) ekonomi

9)

Revisionsberättelse

10) Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår 2019
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12) Val av ordförande för ett år
13) Fyllnadsval av en ordinarie ledamot på ett år.			
14) Val av tre ordinarie ledamöter för två år
15) Val av tre suppleanter för ett år
16) Val av två revisorer för ett år
17) Val av två revisorssuppleanter för ett år
18) Val av valberedning för ett år
19) Övriga ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till
årsmötet för avgörande
20) Årsmötets avslutande

Ingegerd Thulin
Ordförande
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Bunkeflostrands Villaförenings styrelse har av föreningens medlemmar fått förtroendet att ansvara för
och genomföra föreningens verksamhet under året. Villaföreningen är en ideell och opolitisk förening.
Verksamhetsberättelsen avser verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31
Styrelsen har under året utgjorts av: Ordförande: Ingegerd Thulin
Ordinarie ledamöter: Rolf Lundahl, Lena Svensson, Marita Malmgren, Andreas Fornestedt,
Rickard Jönsson och Christian Helldal
Suppleanter: Philip Ahreskoug, Ewa M Nilsson. En plats lämnades vakant.
Styrelsens konstituering: Ordförande (vald av årsmötet). Rolf Lundahl: vice ordf. och kassör.
Sekreterare: Lena Svensson
Firmatecknare: Behöriga att teckna föreningen har varit ordförande och kassör var för sig.
Revisorer: Jan Hasselgren och Ingrid Mardell som ordinarie revisorer. Christina Persson som suppleanter.
En plats lämnades vakant.
Valberedningen: Årsmötet kunde inte välja någon valberedning eftersom det fanns inget intresse.
Sammanträden: Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.
Medlemsantal: Föreningen har under 2017 493 betalande hushåll som medlemmar. Vi räknar med två
personer i snitt per hushåll. Det är en minskning med 77 hushåll.
Ekonomi: Föreningens ekonomi redovisas i särskild resultat- och balansrapport.
Bunkeflobladet: Har utkommit med två nummer under året.

HELIKOPTERFLYGNING 15 JULI
Man fick möjlighet att se Bunkeflostrand lite från ovan.
HUS- & HANTVERKSMÄSSAN 23 SEPTEMBER
Årets Hus- & Hantverksmässa har nu också gått av stapeln. Nytt för i år var en växtloppis där man kunde sälja grönsaker
och växter från sina egna odlingar. Sist men inte minst vill vi också tacka alla övriga sponsorer och lokala företagare som
utan tvekan ställde upp och gjorde sitt yttersta för att visa upp sin verksamhet i förhoppning om att öka nyttan för de boende i Bunkeflostrand och samtidigt stärka den lokala företagsamheten.
TEMAKVÄLL 13 NOVEMBER KARIN LASEROW
Temakvällen blev tyvärr inställd p.g.a. sjukdom. Temakvällen sköts till 2018.
JULMARKNADEN 9–10 DECEMBER
Marknadsstånd, karuseller, julsånger, blockflöjtskonsert är bara ett axplock av vad som fanns att tillgå på årets julmarknad vid Ängslätt Centrum. Bunkeflostrands Villaförening var där på lördagen.
SAMMANFATTNING
Styrelsen för Bunkeflostrands Villaförening har under året fortsatt sitt arbete med att jobba för en bättre och trivsammare
boendemiljö på orten. Vi har engagerat oss i förtätningen av Bunkeflostrand, parkeringsproblematiken. Vi har samarbetat
med andra aktörer i Bunkeflostrand såsom skolor, föreningar samt företagare. Föreningens kontakter med olika kommunala enheter har fungerat tillfredsställande. Under året har medlemsantalet varit 495 hushåll, vilket är en minskning. Desto fler hushåll vi är ju starkare vi blir. Styrelsen har aktivt arbetat för att medlemsavgifterna skall komma medlemmarna
tillgodo i form av olika aktiviteter och arrangemang. Det som krävs för fler aktiviteter är att fler engagerar sig. Styrelsens
intention är att låta medlemmarna komma till tals och efter bästa förmåga tillgodose deras intressen. Tillsammans gör vi
Bunkeflostrand levande.

VERKSAMHET
ÅRSMÖTE 13 FEBRUARI 2017
Gästtalare var Dan Holmér från Limhamns Bryggeri. Vi fick höra historien bakom företaget och även en lektion i hur
man brygger öl samt hur den ska förvaras och serveras. De ölsorter som bryggs och säljs idag av Limhamns Bryggeri
är Limhamns Pale Ale, Limhamns Lager samt Limhamns India Pale Ale (lättöl, folköl och starköl). Det var många som
kom och lät sig väl smaka av både smörgåsar och Limhamns-öl. Efteråt hölls årsmötet i sedvanlig ordning. Nya styrelsemedlemmar valdes in i föreningen och 3 vinster delades ut vid lottdragningen
VALBORG 30 APRIL
Detta är nog årets mest populära evenemang med jättemycket folk som sluter upp och hjälper till att fira denna dag.
Pontus Stenkvist och Maria Stille stod för en stor del av underhållningen med musik, sång och skämt. Bunkeflostrands
egen primadonna, Marianne Mörck, sjöng tillsammans med Bunkeflo Kyrkokör och fick sedan även ta emot ett pris av
Villaföreningen för ”Årets ambassadör för Bunkeflostrand 2017”. Scoutkåren stod för fackeltåg, korvförsäljning och
bålet. Vi tackar alla som bidrog till att vi kunde göra detta, framförallt då till våra medlemmar. Hoppas vi ses nästa år!
BARNLOPPIS 20 MAJ
Det var fint väder med många besökare som kom och ville köpslå om allt man kan tänka sig inom området barntillbehör.
Det som blev kvarlämnat lämnade vi över till Emmanus som ser till att de kommer till användning igen.
TRAFIKMANIFESTATION
Vi hade en manifestation på Klagshamnsvägen. Eftersom det nu har blivit 30 även på Klagshannsvägen tyckte vi att
manifestationen gjort sitt.
SOMMARMARKNAD 17–18 JUNI.
Vädret var toppen. Verkligen passande med strålande sol och sommarkänsla dessa två dagar. Mycket välbesökt och
naturligtvis fanns Villaföreningens representanter på plats.
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