
Protokoll från årsmöte i Mälarhusens Villaägareförening 2020-07-22 

Plats och tidpunkt: Mattsons äng kl. 16.00 

Närvarande: 38 st. 

Dagordning enl. Stadgarna från 1962: 

(§18) 

1. Val av ordförande att leda sammanträdets förhandlingar. 
2. Val av sekreterare för sammanträdets förhandlingar. 
3. Val av två justerare. 
4. Fråga om sammanträdet behörigen har blivit utlyst. 
5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsårets förvaltning. 
7. Val av ordförande eller vice ordförande för två år. 
8. Val av två eller tre styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år. 
9. Val av två revisorer jämte två suppleanter för ett år. 
10. Val av valnämnd att förbereda nästa års val. 
11. Fastställande av årsavgift. 
12. Behandling av eventuella till sammanträdet hänskjutna frågor. 

 

Mötesanteckningar/protokoll 

Oskar Lagerås hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
1. Oskar Lagerås valdes till ordförande. 

 
2. Evert Håkansson utsågs till sekreterare. 

 
3. Karin Westerman och Pernilla Prabert utsågs till att justera protokollet från mötet. 

 
4. Mötet ansågs vara behörigen utlyst. 

 
5. Ordförande gick igenom årsberättelsen och berättade bl.a. att föreningen i skrivande stund 

har 126 betalande medlemmar och att föreningens ekonomi är god. Cirka 250 sommar-
program har delats ut. 
Tyvärr fick 2020-års midsommarfirande fick ställas in och istället ersättas av en elektronisk 
tipsrunda, detta på grund av den pågående Corona-pandemin. 
Volleybollnätet och fotbollsmålen på stranden är dock på plats som vanligt. 
Fotbollen kör som vanligt på tisdagar och söndagar på Mattsons äng hela sommaren, dock 
inom ramen för gällande begränsningar. Nya åskådarbänkar är införskaffade och de gamla 
och har gått till återvinningen. Boule-banan intill fotbollsplanen är flitigt använd och har 
också den fått nya möbler i form av ett bord med fasta bänkar. 
 

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

7. Valnämndens förslag till nya styrelsemedlemmar presenterades och antogs av mötet. 



 
8. Styrelsen för verksamhetsåret 2020 ser utgörs därmed av följande personer: 

Ordförande: Oskar Lagerås 
Vice ordförande: Torbjörn Strid  Omval 
Ordinarie ledamöter: Hanna Roos  Omval 
 Tua Ekberg Nyval (f.d. suppleant) 
 Evert Håkansson 
 Bo Nilsson 
Suppleanter: Anki Egelberg Nyval (f.d. ordinarie) 
 Per Nilsson Omval 
  

 
9. Som ny revisor valdes Rolf Hansson eftersom Ingvar Ekdahl efter 26 års mer eller mindre 

hårt arbete har valt att sluta. Staffan Waldemar Holm sitter kvar som revisorsuppleant. 
 

10. Någon ny valnämnd kunde inte presenteras och mötet uppdrog därför åt styrelsen att hitta 
en ny kandidat till posten. 
 

11. Årsavgiften fastställdes till 200 SEK per år. 
 

12. Några ytterligare frågor hade ej inkommit till styrelsen inför mötet. Istället diskuterades 
städningen av toaletterna nere vid vändplatsen, vilka efter klagomål numera städas varje 
dag. Dessutom har en av de rostfria toaletterna bytts ut mot en vanlig toalettstol i porslin. 
Även det rådande parkeringskaoset var uppe till diskussion.  
Ingvar Ekdahl informerade om att trafikverkets planerade dragning av den nya cykelvägen 
ligger kvar norr om kustvägen.  
Frågor om pågående planer kom upp och minigolfbanan och kiosken på stiftelsens mark 
samt planen på f.d. restaurangtomten diskuterades. 
Frågor om fortsatt arbete med strandrensningen kom upp och styrelsen informerade att 
förhoppningsvis kommer ett uppföljningsmöte ske med länsstyrelsen under hösten. 
 

Mötet avslutades med att styrelsen överlämnade en liten present till Ingvar Ekdahl som tack för lång 
och trogen tjänst som föreningens revisor. Även förra ordföranden Pernilla Lindörn-Prabert tackades 
för sina 16 år som ordförande i föreningen. 

 

 

Vid pennan: Evert Håkansson 

 

 

Justeras, datum: Justeras, datum: 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Karin Westerman Pernilla Lindörn-Prabert 


