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Protokoll fört vid Villaägarf"öreningen Kvarnbergets årsmöte den 19 februari 2009

Plats: Österskärsskolan, klassrum 2A

Ordförande Ulrike Kelter förklarade mötet öppnat och hälsade mötesdeltagarna välkomna.

1. Mötet förklarades vara behörigt utlyst.

2. Dagordningen fastställdes.

3. Ulrike Kelter valdes till ordförande rör årsmötet. Torbjörn Carl näs valdes till mötessekreterare och Lars
Wiborg samt Siv Svensson Öberg valdes till justeringsmän.

4. Årsberättelsen föredrogs och godkändes.

5. Kassarapporten och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. Arsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6. Fastställdes att styrelsen fortsatt skall bestå av fem funktionärer samt två suppleanter.

7. Till ledamot och ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 2008 valdes Ulrike Kelter (omval, 1 år).

8. Till övriga ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2008 valdes:

Vice ordf. Lars Wiborg fyllnadsval, 1 år
Sekreterare Lars Nordin nyval, 2 år
Kassör Krister Wikström omval, l år
Ledamot Mikael Norlen nyval, 2 år

9. Till suppleanter för styrelsens ledamöter valdes Tea Elander (nyval, 1 år) samt Nils-Olov Gottschalk
(omval, 1 år).

10. Till ledamöter i valberedningen för 2008 valdes Erik Johansson (omval, l år), Anne Annefelt (nyval, lår)
samt Vivi-Anne Heimdal (nyval, lår).

11. Mötet valde till revisor Erik Jansson (omval, 1 år) samt till revisorssuppleant Arne Övergaard (omval, I år).

12. Medlemsavgiften för 2009 fastställdes enligt förslag till 100 kronor per medlemshushåll.

13. En motion om inköp av motionsredskap hade inkommit till styrelsen. Förslaget diskuterades varefter
årsmötet avslog motionen.

14. Ett antal synpunkter och förslag hade inkommit till styrelsen som svar på den enkät som skickats ut iför
årsmötet. Enkätsvaren liksom förslagen gicks igenom och diskuterades. Den nya styrelsen tar förslagen i
beaktande under det kommande verksamhetsårets arbete. Noteras att det finns frivilliga som anmält intresse
av att hjälpa till med genomförandet av vissa av förslagen.

15. Under punkten övriga ärenden informerade Ulrike Kelter om att kontakt tagits med Österskärsskolan. ÅK 5
vid skolan är intresserade av att överta korvförsäljningen i samband med Valborg.

16. Mötet förklarades avslutat och kaffe med kaka serverades.

Vid protokollet: Justeras:

Torbjörn Carlnäs Lars Wiborg Siv Svensson Öberg
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