
Protokoll fört vid Villaföreningen Kvarnbergets årsmöte den 24 februari 2011 
 
Plats: Gula Villan, Brf Tuna Gård 
 
Närvarande: Det var lite rörigt, men sekreteraren räknade till tjugotalet medlemmar! 
  
Ordföranden Ulrike Kelter förklarade mötet öppnat och hälsade det rekordstora antalet mötesdeltagare 
välkomna.  
 

1. Mötet förklarades vara behörigt utlyst och föredragningslistan fastställdes.  

2. För årsmötet valdes Ulrike Kelter till ordförande, Lars Nordin till mötessekreterare samt Anne An-
nefelt och Astrid Norrman till justeringsmän.  

3. Årsberättelsen företeddes och godkändes.  

4. Kassarapporten och revisionsberättelsen företeddes även den och godkändes likaså. Årsmötet bevil-
jade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

5. Fastställdes att styrelsen fortsatt skall bestå av sex ledamöter och två suppleanter.  

6. Till ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 2011 valdes Ulrike Kelter (omval).  

7. Till övriga ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2011 valdes Siv Öberg (nyval), Maria Smed-
berg (nyval), Ulla Tigersköld (nyval), och Birgitta Leijonhuvud (omval).   

8.  Till suppleanter för styrelsens ledamöter valdes Mikael Norlén och Nils-Olov Gottschalk (båda om-
val).  

9.   Till ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret 2010 valdes Wivvi-Anne Heimdal (omval) 
samt Johan och Malin Colling (nyval)   

10.  Till revisor valdes Erik Jansson (omval) och till revisorssuppleant valdes Arne Övergaard (likaså      
omval).  

11. Medlemsavgiften för år 2011 fastställdes till oförändrade 100 kronor per medlemshushåll. 

12. Följande ärenden hade framlagts till behandling: 

A. Arvode till styrelsemedlemmar: Avslag beslutades 

B. Öppethusdag för att få del av olika lösningar i våra boningar: Avslag beslutades med hänvisning 
till att sådana i sig trevliga initiativ kan arrangeras på frivillig väg exempelvis via föreningens hem-
sida. 

C. Bildande av nätverk för att hjälpa till med snöskottning och andra sysslor som vissa av oss kan 
ha särskilt behov av: Mötet hänvisade till vår goda granngemenskap och solidaritet och att vår hem-
sida med fördel även kan användas för detta ändamål. 

D. Gemensam upphandling för borttagande av gamla oljetankar: Det beslutades uppdra åt styrelsen 
att behandla denna sakfråga. 

E. Måla streck på de ”allmänna” p-platserna så att dessa används optimalt: Det beslutades att så 
skulle ske. 

F. Förslaget att dela in vårt område i tre delar med återkommande periodvist ansvar för styrelsepos-
ter m.m: Avslag beslutades.  

G. Undersökning av möjligheterna till ”storskalig” utbyggnad av bergvärme till våra fastigheter: 
Det beslutades utse en arbetsgrupp bestående av Magnus Olsson, (sammankallande), Ulrike Kelter, 
Paavo Ala och kanske ytterligare några personer. (I det här skedet hade emellertid ärtsoppan och 
även punschen uppenbarat sig, vilket gjorde det något svårt för sekreteraren…). 

H. Gemensam upphandling av träd-, häckklippning och fönsterputsning: Med varm hand överläm-
nades åt styrelsen att ta hand om detta. 



I. Åtgärder för att undvika ”oönskad pool” i husen orsakat av brott på ledningar för inkom-
mande vatten, ihoprostade ventiler utanför husen m.m: Även detta uppdrogs åt styrelsen att 
ta itu med! 

13. Mötet förklarades avslutat, varefter vidtogs städning, disk och ofrånkomlig hemgång. 

 

Vid protokollet:       
     Justeras:  

 
Lars Nordin     Anna Annefelt 
 
 
     Astrid (Atti) Norrman 


