Mälarhusens Villaägareförening
Protokoll från årsmötet den 22/7 2014 på Fotbollsplanen kl 16.00.
1. Johan Mattsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
2. Kristina Håkansson valdes till sekreterare för årsmötet, närvarolista upprättades.
3. Till justeringspersoner valdes.
Åsa Ingvarsson
Rolf Hansson
4. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst.
5. Ordförande Johan Mattsson föredrog årsberättelse (se bifogad årsberättelse) som godkändes
av årsmötet. Revisionsberättelse föredrogs av Ingvar Ekdahl
6. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.
7. Ansvarsfrihet för revisionen beviljades för det gångna året.
8. Till ordinarie styrelseledamöter valdes på två år:
Stig Lundquist
Omval
Lotta Larsson
Omval
Dan Schulz
Omval
Mattias Karlkjell
Nyval
9. Till vice ordförande valdes på två år Dan Schulz.
10. Till styrelsesuppleanter valdes på ett år:
Christina Lurell,
Nyval
Ingegärd Nordin
Nyval
11. Till revisor valdes på ett år:
Ingvar Ekdahl
till revisorsuppleant valdes på ett år:
Staffan W Holm
12 Till valnämnd valdes på ett år:
Pierre Olofsson
Finn Madsen
Joakim Håkansson
Sofie Käll Erasmie
Pernilla Lindörn Prabert

Omval
Omval

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

13. Årsmötet beslutade att årsavgiften behålls oförändrad för år 2015 med 200 kronor per
hushåll.

14. Övriga frågor.

Föreslogs att föreningens fotbollsaktiviteter utökades med en fotboll även torsdagkvällar kl
18. Mötet beslutade att ge Evert i uppdrag att organisera detta.
En anmälan har inkommit till Länsstyrelsen angående uppsättandet av volleybollnätet.
Länsstyrelsen har avslutat ärendet utan åtgärd.
Föreningen har fått ett tillstånd att under perioden 1 oktober till 31 mars de två kommande
vintrarna röja sly. Allt material måste forslas bort och ingen schaktning får förekomma. Mötet
godkände att vi gör en provdragning under hösten som föreningen bekostar. Därefter ska
utvärdering göras. Föreningen kommer troligen inte att kunna stå för hela röjningskostnaden
utan fortsatt finansiering får tas upp på nästa årsmöte.
Kommunen har satt ny informationsskylt vid nedgången till stranden.
Påtalades att hastighetsbegränsningen på Mälarhusvägen inte alltid respekteras. Föreningen
ska kontakt Trafikverket för att utöka skyltningen.
15. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet.
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