Björklidens Villaägarförening i Kallhäll
STYRELSEMÖTE Nr 1, 2012-04-02
Plats:

Bodaängsvägen 18

Tid:

19:00 till 20:45

Deltagare:

Henrik Wiechel
Birgitta Palmman
Nicklas Haglund
Sofia Paulin
Maria Junker
Lars Strange

Suppleant
Suppleant

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Konstituering av styrelsen
1. Ordförande Henrik Wiechel
2. Sekreterare Nicklas Haglund
3. Kassör Birgitta Palmman
4. Ledamot Sofia Paulin
5. Ledamot Marcus Ramquist
6. Suppleant Maria Junker
7. Suppleant Lars Strange
4. Kassören rapporterar
1. Medlemmar
a. Totalt antal medlemmar 113 stycken, varav 36 pensionärer (100kr) och 72 fullt
betalande (200kr). Styrelsens medlemmar är betalningsbefriade.
2. Kassören har effektiviserat den ekonomiska hanteringen genom att öppna ett
affärspaket bas. Detta innebär att föreningen har både plusgiro och bankgiro samt att
föreningen numera har ett bankkort för utlägg.
På konto finns 29.620:-.
Då föreningen har ett org.nr. så avkrävs vi en deklaration till skatteverket.
5. Punkter från årsmötet
1. Protokollet
o Klart för granskning. Skickats till Strange som sedan skriver ut.
2. Funktionärer som slutar, avtackning
o Margareta Dahoe och Björn Olson avtackas för deras engagemang i styrelsen.
3. Katter, en strategi
o Alla medlemmar ska se till att deras katter är märkta med halsband, chip eller
annat. Efter augusti månads utgång kommer styrelsen att kontakta kommunen
för att få hit viltvårdare och avlägsna alla herrelösa katter.
4. Vägar med trottoarer

o Styrelsen ska författa ett brev till kommunen om att trafiksituationen i området
inte är förenligt med lekande barn. Till detta brev ska styrelsen samla in
namnunderskrifter från alla i området. Styrelsen vill att det byggs fler fartgupp,
att infarten vid Enköpingsvägen smalnas av för att sänka hastigheten samt att
den tunga trafiken som går till militärförråden vid Tulpanvägens förlängning
ska stoppas.
6. Vårstädning
1. Datum
o 12/5 10-14
2. Kontakt/samordning med fest kommittén
o Sofia fixar fika
3. Ambitionsnivå, Vad städas fixas, bopulebanan med grus, badplatsens sand
o Styrelsen ska få kommunen att plocka bort sanden som ligger på
Rödklintsvägen (vid elstationen). Detta för att vi ska kunna ta bort allt som är
kastat som idag ligger bakom sanden. Slyhögen bakom sanden (olagligen
dumpat) planeras att transporteras bort med hjälp av en entreprenör.
Ordföranden skickar ut ett städschema.
Slyrensning kring Björklidenparken görs vid ett senare tillfälle.
4. Inköp
o Mat och annat
5. Transport till Görväln
o Strange kör detta med sitt släp
7. Information till medlemmarna
1. Årsmötesprotokoll
2. Inbetalningskort
3. Vårstädning, datum
4. Kopiering
o Allt ska skickas till tryck per den 19/4 av Birgitta
5. Distributionsdatum
o 28/4
6. Vår hemsida
o Karim Daho hanterar denna föredömligt. Maria och Sofia ska uppdatera
informationen på hemsidan.
8. Nästa möte / alla möten under året
Efter sommaren. Henrikkallar efter semester.
9. Övriga punkter
Det har skapats en Facebook-grupp som heter ”Vi i villastan”. Denna kan med fördel
användas för att få och bibehålla kontakten med dina grannar.
10. Mötets avslutande

Välkomna

Henrik
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