Mälarhusens Villaägareförening
Protokoll från årsmötet den 25/7 2017 på Fotbollsplanen kl. 16.00.

1. Pernilla Lindörn-Prabert valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
2. Christina Lurell valdes till sekreterare för årsmötet, närvarolista upprättades.
3. Till justeringsmän valdes Cecilia Mattsson och Karin Lagerås Olsson.
4. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst.
5. Ordförande Pernilla Lindörn-Prabert föredrog årsberättelse (se bifogad årsberättelse) som
godkändes av årsmötet.
Revisionsberättelse föredrogs av Pernilla Lindörn-Prabert.
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, 2017-2019:
Pernilla Lindörn-Prabert (ordförande)
Omval
Christina Lurell
Omval
Evert Håkansson
Omval
Bo Nilson
Omval
9. Till styrelsesuppleanter valdes på ett år, 2017-2018:
Torbjörn Strid
Omval
Ingegerd Nordin Ditlevsen
Omval
Per Nilson
Omval
10. Till revisor valdes på ett år:
Ingvar Ekdahl
Till revisorssuplent valde på ett år:
Staffan W Holm

Omval

Omval

11. Till valnämnd valdes på ett år:
Rolf Hansson (sammankallande)
Finn Madsen
Sofie Käll Erasmie

Omval
Omval
Omval

12. Årsmötet beslutade att årsavgiften behålls oförändrad för år 2018 med 200 kr per hushåll.
13. Övriga frågor
Styrelsen och valnämnden vill gärna se fler medlemmar som engagerar sig i föreningen. Har
du frågor eller vill anmäla ditt intresse så kontakta någon i styrelsen eller valnämnden.
Mejl har inkommit från Kerstin Barup (kunde ej själv närvara på mötet), där hon ombad
Pernilla Lindörn-Prabert att läsa upp det på styrelsemötet. Mejl innehållande vidare
information om Planändring för bebyggelse i Mälarhusen, vilket Kerstin Barup tog upp på
förra årets styrelsemöte. För den som önskar vidare information kan själv kontakta Kerstin
Barup på kerstin@barupedstrom.se .
I samband med uppläsandet av mejl från Kerstin Barup ifrågasattes motståndet mot
nybyggnation av Annika Wassberg. Annika Wassberg anser att fler skall få ta del av den
vackra natur och strand vi har i Mälarhusen och därmed vara öppna för nybyggnation i
området.
Mälarhusens villaägareförening vill förtydliga att föreningen är opartisk i denna fråga, samt
andra frågor mellan enskilda fastighetsägare.

14. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet.

Mälarhusen 27/7 2017

Christina Lurell, sekreterare

Pernilla Lindörn-Prabert, ordförande

Cecilia Mattsson, justeringsman

Karin Lagerås Olsson, justeringsman

