
Mälarhusens Villaägareförening 
 
Protokoll från Årsmötet för 2018 års förvaltning den18/7 2019 på Fotbollsplanen kl. 16.00. 
 
1. Pernilla Lindörn-Prabert valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 
2. Hanna Roos valdes till sekreterare för årsmötet, närvarolista upprättades. 
3. Till justeringsmän valdes Karin och Ivan Schultz  
4. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst. 
5. Ordförande Pernilla Lindörn-Prabert föredrog årsberättelse (se bifogad årsberättelse) som 
godkändes av årsmötet. 
Revisionsberättelse föredrogs av revisor Ingvar Ekdahl. 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året. 
7. Ansvarsfrihet för revisionen beviljades för det gångna året. 
8. Till ordinarie ordförande och styrelseledamöter valdes på två år, 2019-2021 
Pernilla Lindgren prabert och Christina Laurell avgår 
Omval: Evert och Bo Nilsson  
Nyval: Tua Ekberg 
Oscar Lagerås som ordförande 
Sekreterare: väljer styrelsen 
9. Till styrelsesuppleanter valdes på ett år, 2019-2020 
 
10. Till revisor valdes på ett år: Ingvar Ekdahl 
Till revisorssuplent valde på ett år: Staffan W Holm 
Omval Omval 
Omval Omval 
 
11. Till valnämnd valdes på ett år: 
Rolf Hansson Omval 
12. Årsmötet beslutade att årsavgiften behålls oförändrad till 200kr 
13. Övriga frågor 
 

● Den goda ekonomin, frågan kommer upp om föreningen har planer för framtiden om 
hur dessa pengar skall användas. Vi välkomnar förslag och tankar om hur pengarna 
skall förvaltas. Vi tittar på att bygga fler läktare vid boule och fotbollsplanen.  

● Pernilla tackar för sina 15 år i föreningen.  
● Har vi ny info om restaurangtomten.? Ägs av ett företag som ägs av två 

mälarhusenbor 
● Fast tid för boule? Finns det intresse för att träffas och spela tillsammans. Ja, vi 

bestämmer fredagar kl 17.00. Boule banorna är inte bokningsbara men vi provar och 
ser. Förr fanns det boule banor nere i skogen och förr fanns det en franskbasker som 
vandrade runt bland vinnarna. Det finns bouleklot för utlåning som ligger i påsar vid 
läktaren. 

● Stiftelsen lämnade för två år sedan i en önskning om att ändra detaljplanen. Det 
väcktes stort motstånd, kommunen tog beslut och sa nej till allt annat med att 



utredning för fem tomter får fortsätta. Ny handläggare skall ta sig ann detta efter 
semestern. Två på dr bergsvägar och tre på trelleborgsvägen.  

● Cykelbanan, tyvärr vi har inte fått mer information om byggandet av denna.  
● Tacksam om att all information också kommer på hemsidan inte bara på Facebook. 

Tyvärr är det svårare för oss i styrelsen att lägga ut information på hemsidan men vi 
skall titta på detta. 

● Vi har pratat med kommunen om att rusta upp grillplatsen men det vill inte hjälpa oss. 
Detta är på stiftelsensmark så vi vill inte vara där längre utan nu håller vi våra 
grillkvällar nere på stranden.  

 
14. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet. 
Mälarhusen 17/7 2019 
Hanna Roos, sekreterare Pernilla Lindörn-Prabert, ordförande 
Karin Westerman, justeringsman Ivar Schultz , justeringsman 
 


