Protokoll från årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2019
Tid: Söndagen den 11 augusti 2019 kl 11:00
Plats: Vid Sällska huset vid sydvästvägen

Närvarande vid mötet enligt till protokolletbifogad närvarolista

Föredragningslista
1. Mötetöppnas
Föreningens ordförandeöppnade mötet

2. Val av ordförandeoch sekreterareför mötet
Till ordförande för mötetvaldes Jerker Stenbäck och till sekreterare Birgitta Stenbäck
3. Val av protokolljusterare,som även är rösträknare
Till protokollsjusteraretillika rösträknarevaldes Ingo Pfeiffer och Helena Dyrssen.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse fanns uppsatt på föreningens anslagstavlor mer än två veckor före årsmötet. En
kopia av alla handlingar fanns även i föreningens brevlåda för läsning. Kallelse inklusive

handlingar lades även upp på hemsida.

Årsmötet fastställde att kallelse skett i laga ordning.

5. Fastställande av dagordningoch röstlängd
Dagordning och röstlängd fastställdes.
6. Genomgång av årsredovisningen
Föreningens ordförande Jacqueline Miuraföredrog verksamhetsberättelsen och kassör Olle
Bertfelt redovisade resultat och balansräkning.
Årsmötet godkände redovisningen.

7- Revisorernas berättelse
Jacqueline Miura föredrog revisorernas berättelse

8. Fastställandeav balans- och resultaträkning

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade överföra årets resultat ny
räkning i enlighet med revisorernas förslag.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
Årsmötet beviljade, enligt revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår
2018/2019.

10. Behandling av styrelsepropositioneroch motioner
Ordforande redovisade inkommen motionfrån Erik Ollas angående förändring av
verksamhetsåret.
Styrelsen föredrog den nuvarande tågordning med fastställelse av budget under juli/aug,
upptagning av medlemsavgifter under hösten samt utförande av projekt under våren då det
battre speglar nuvarande verksamhetsår. Styrelsen har tagit in professionell hjälp med
bokföringen dels får att trygga att lagar och regler följs enligt lagen om ekonomisk förening
dels för att revisorerna skall få battre underlag att granska.

Då det inte framkommit några nya argument ån det som prövats av tidigare årsmöte för att
ändra verksamhetsåret, föreslog styrelsen årsmötet att avslå motionen.

Årsmötet avslog motionenoch godkände styrelsens svar.
11. Beslut om verksamhetsplan och budget, inklusive fastställande av medlemsavgifter Olle
Bertfelt föreningens kassör, föredrog budgetförslaget och femårs/underhållsplanen.
Budget och femårs/underhållsplanen fastställdes av årsmötet.
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara 500kr. Medlemsavgiften ska vara betalda
senast 31 oktober 2019.
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
Jacqueline Miura valdes till ordförande på ett år.

13.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ske växelvis
så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
Birgitta Stenbäck, Agneta Sundberg och Olle Bertfelt omvaldes på två år. Johnny
Brenemark, Erik Zetterström och Björn Henningsson som valdes förra året kvarstår.

BirgittaSeeman omvaldes på en period av 2 år som styrelsesuppleant.Therese Ness
valdes förra året och kvarstår 1 år.
14. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
Till revisorer valdes nyval Pentti Valkama och Mikael Bergentoft, som revisorssuppleant
omvaldes Lena Ivö.
15. Val av valberedning —tre ledamöter varav en sammankallande —för ett år
Till valberedning valde årsmötet Henrik von Delwig sammankallande, Fanny Undén och

Marie
Bar&L

16. Mötets avslutande
Mötets ordförande avslutade mötet.
17. Övriga frågor.

l/ötets ordförande

Birgi Ste bäck
Sekreterare

Helena yrssen
Justeringsperson

Justeringsperson

