Mälarhusens Villaägareförening
Protokoll från årsmötet den 21/7 2015 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.
Karin Westerman
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:
Pernilla Lindörn Prabert (ordförande)
Nyval
Chistina Lurell
Nyval
Bo Nilson
Omval
Evert Håkansson
Omval
9. Antalet suppleanter att väljas på ett år utökades till 3 för perioden 2015-2016. Följande val
gjordes:
Ingegerd Nordin Ditlevsen
Omval
Oskar Lagerås
Nyval
Torbjörn Strid
Nyval
10. Till revisor valdes på ett år:
Ingvar Ekdahl
till revisorsuppleant valdes på ett år:
Staffan W Holm

Omval
Omval

11 Till valnämnd valdes på ett år:
Finn Madsen
Omval
Sofie Käll Erasmie
Omval
Rolf Hansson
Nyval
Valnämnden gavs behörighet att adjungera ytterligare ledamöter.
12. Årsmötet beslutade att årsavgiften behålls oförändrad för år 2016 med 200 kronor per
hushåll.

13. Övriga frågor.

Information om slyröjning
Teströjning av sly har genomförts under vintern och kostnaden som belastat föreningen har
uppgått till 18 000 kr. Pernilla Lindörn Prabert redogjorde för kontakterna med Länsstyrelsen,
som varit på plats för inspektion. Länsstyrelsen samtycker till tillvägagångssättet och
uppmuntrar till fortsatt röjning. Föreningen undersöker möjligheten till ekonomiskt stöd för
nedlagda kostnader från Länsstyrelsen och Simrishamns kommun. Styrelsen kommer att
tillsätta en arbetsgrupp som arbetar vidare med slyröjningen. Årsmötet beslutade att
ytterligare kostnader som belastar föreningen för nästa röjning får uppgå till högst 30 000 kr.
Det kommer att finnas behov av privata sponsorer.
Skylt med hastighetsbegränsning 30 km/h uppsatt vid parkeringen.
Simrishamns kommun tar gärna mot intresseanmälningar för deras utbyggnad av fibernät.
Önskemål framkom om boulebana och årsmötet enades om att utreda frågan vidare
tillsammans med markägaren.
14. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet.
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