Björklidens Villaägarförening
Protokoll styrelsemöte nr 6, 2019-02-20
Plats: Maria Frödin, Pionvägen 14
Tid:

20:00 till 21.45

Närvarande:
Maria Frödin
Nicklas Haglund
John Agurell
Magnus Sjölander

Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Frånvarande:Mattias Eriksson
Rose-Marié Albero Landberg

Ordf
Suppleant

Förslag till dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Godkännande av dagordning

3.

Val av sekreterare

4.

Kassören rapporterar

5.

a) Föreningens ekonomi
samma som tidigare protokoll
Information till och från medlemmarna

-

a) Nyinflyttade. Utdelning av ”Välkomstbrev”.
b) Hemsidan
c) FB
inget nytt

Björklidens Villaägarförening i Kallhäll
www.kallhallsvillastad.se • styrelsen@kallhallsvillastad.se • org.nr 802436-9582
PlusGiro: 47 54 22 -2 • Bankgiro: 839-9974

6.

Grannsamverkan
-

7.

ta upp på årsmötet
VA-renovering i Villastaden
pågår

8.

Kraftledningen mot Molnsätra

a)
9.

Status - ingen ny information

Årsmötet

a) Fastställande av tidpunkt 26/3 kl 19.30, mingel med dryck och tilltugg
efter avslutat möte.
b) Kallelse
Punkter att ta med i kallelsen / till årsmötet från tidigare styrelsemöten:
● Vakans i styrelsen - ta upp på årsmötet
● Behov av nytt blod i grannsamverkansgruppen / ny
kontaktperson - frågan ställs på årsmötet
● Hur får vi fler betalande medlemmar? - behövs inte
● Ska / kan / bör vi försöka höja medlemsavgiften? Nej
● Info om att vi inte printar och delar en massa papper i onödan
med tanke på pengar och miljö. - Ingen saknar papper, endast
kallelsen skickas ut inför årsmöte.
c) Avstämning av Dagordning-ok
d) Vad ska printas? Röstlängd, verksamhetsberättelse, budget,
årsredovisning, förslag till styrelse 20 ex.till möte. Maria skriver ut och
delar upp gator till alla. Delar måndag 5/3.
e) Motioner - inga inkomna
f) Skylten, FB, Anslag - John och Nicklas fixar skylt, Rosie fixar
facebook.
g) Kaffe, kakor, mjölk, vin, ost, kex, vinglas(plast) - Magnus handlar
10.

11.

Övriga frågor
●

Eldtillstånd Valborg, Mattias ombeds skicka in

●

Be boende lägga ris brevid fotbollsplanen på utmarkerad plats. OBS, sätter
upp skylt om det blir för mycket.

Nästa möte
●

12.

Årsmöte

Mötets avslutande
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