Boo och Lännersta Villaägareförening

Årsmötesprotokoll 2 019

Protokoll fört vid Boo och Lännersta
Villaägareförenings årsstämma 2019
Boo Gårds skola, matsalen
Tisdagen 21/5 2019, kl 19.00
§1.

Mötets öppnande

Boo och Lännersta Villaägareförenings ordförande lngvar Ahlqvist förklarade mötet
öppnat'

§2.

Mötets stadgeenliga utlysande
Stämman fann att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§3.

Val av mötesordförande

Stämman valde Göran Wellerstrand, ordförande i Gustavsviks ekonomiska
fastighetsägareförening, till ordförande för årsmötet.

§4.

Val av mötessekreterare
Stämman valde Katarina Ericsson till mötessekreterare.

§5.

Fastställande av dagordning
Stämman fastställde den i kallelsen föreslagna dagordningen, dock med justeringen att i
punkt 17 avhandla ftllnadsval av ordförande.

§6.

Val avtvåjusteringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Katarina Ribbing Lindgren och Klaus Thede till justeringsmän tillika
rösträknare.

§7.

Fastställande av röstlängd och inkomna flillmakter
Röstlängden fastställdes till 10 närvarande röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter.
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§8.

Styrelsens verksamhets-och förvaltningsberättelse
Verksamhets- och förvaltningsberättelse har sedan tiden för kallelsen funnits tillgängliga
på hemsidan och fanns nu tillgängliga i utskrivet format. I korta ordalag var föreningens
tre största åtaganden under 2018 midsommar, paneldebatten om gatukostnader och
renoveringen av Ladan, både med avseende på nedlagt arbete och omsatta medel.

§9.

Revisionsberättelse
Revisionen av 2018 års räkenskaper har storts av föreningens revisor, Martin Öhnström,
tillsammans med revisorssuppleant Mattias Palm. Göran Wellerstrand läste upp de
huvudsakliga delarna av revisionsberättelsen i vilken revisorn tillstyrker att resultatoch balansräkningen fastställs, och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfi.ihet för
räkenskapsåret 2017.

§10.

Fastställande av resultat-och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§11.

Ansvarsfrihetförstyrelsen
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2 018.

§12.

Fastställande av arvoden för ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamot
och suppleanter samt för revisorer och revisorssuppleant

Stämman fastställde att arvode till styrelsens ledamöter, suppleanter och eventuella
övrigainomföreningentillsattaposter(texrevisorochrevisorssuppleant)ävendettaår
ska vara 999 kronor vardera.

Utöver detta får styrelsen även nyttja de enligt skattereglerna tillåtna 180+90 kronor (ex
moms) per person för mat och underhållning till en gemensam middag.

§13.

Fastställande av medlemsavgift
Stämman fastställde medlemsavgiften till 200 SEK per medlem för 2020.

§14.

Fastställande av inriktning och budget för verksamhetsåret
Stämman beslöt att fastställa den budget som styrelsen presenterat för 2019.
Föreningensinriktningäroförändrad.Enstörrekostnadspostärdockbudgeteradföratt
renovera Ladan.
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§15.

Behandling av motioner och/eller propositioner

Styrelsen presenterade proposition 1, vilken föreslår tre förändringar av stadgarna:
1.

att fastslå en tidsgräns inför medlemsmöten, innan vilken man måste ha blivit medlem i
föreningen för att ha rösträtt på stämman
2. att förtydliga historiken och relationen mellan de ursprungliga föreningarna (Boo

3.

Villaägareförening respektive Lännersta Villaägareförening)
att i samband med detta korrigera mindre formatfel

Stämman godkände enhälligt propositionen. Den måste nu godkännas av ytterligare ett
medlemsmöte innan ändringarna träder ikraft.
§17.

Förslag och frågortill årsmötet

a) Bo Eriksson informerade om at[ kommunen tycks överge planerna på en
strandpromenad österut mot Gustavsvik på grund av en tomt som ligger på den
planerade sträckningen. Lugna promenaden har samma förutsättningar västerut, där
stigen förlagts över vissa större tomter på behörigt avstånd från boningshusen.
Stämman uppdrog till styrelsen att etablera kontakt med företrädare fi.ån
kommunens politiska partier för att verka för att strandpromenaden realiseras.
§17.

Fyllnadsval av ordförande för ettår
lngvar Ahlqvist valdes 2018 till ordförande för två år, men valberedningen har ett nytt
förslag på ordförande detta år. För att kassör och ordförande fortfarande ska gå omlott
gäller ftllnadsvalet av ordförande endast ett år.
I enlighet med valberedningens förslag valde stämman Caroline Olsson till ordförande
för ett år.

§18.

Val av eventuell vice ordförande för ettår

Stämman valde lngvar Ahlqvist till vice ordförande för ett år.

§19.

Val av eventuell sekreterare förett år
Stämman valde Katarina Ericsson till sekreterare för ett år.

§20.

Valavkassörförtvåår
Stämman valde Margareta Pettersson till kassör för två år.

§21.

Val av eventuella ordinarie ledamöter för ett år
Stämman valde Roger Bohlin och Christian Ander till ordinarie ledamöter för ett år.

§22.

Val aveventuella suppleanter för ett år
lnga suppleanter valdes.
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§23.

Val avrevisorförtvåår

Martin Öhnström ställer upp som revisor även detta år.

§24.

Val av revisorssuppleantförettår
Stämman valde Mattias Palm till revisorssuppleant.

§25.

Val avvalberedning

Stämman utsåg Pia Lerigon och Bo Ericson till valberedning med fi.ia händer att
engagera fler boende och medlemmar när de anser det är lämpligt.

§26.

Tid och plats för protokollets justering samt fastställande av den plats där protokollet
anslås
Stämman beslöt att protokollet ska, inom tre veckor, anslås på föreningens hemsida.
Justering sker löpande inför detta på det sätt sekreterare, ordförande och justeringsmän
finner lämpligt.

§27.

Årsmötets avslutande
Mötesordförande förklarade årsstämman avslutad.
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