
 

 
Väsbystrands Villaägareförening 
 

 

 

Protokoll från årsmöte söndagen den 9 juni 2019 

 

 

 

 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till mötesordförande valdes Lars Valldeby och till mötessekreterare Gunilla Berg. 

 

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän valdes Britt-Marie Holmberg och Annika Raap. 

 

3. Fastställande av antalet närvarande och genom fullmakt företrädda 

röstberättigade 

Antalet närvarande var 19 personer. Inga fullmakter. 

 

4.  Fastställande av föredragningslista 

Mötet godkände utsänd föredragningslista. 

 

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Kallelsen sändes ut den 15 maj, vilket godkändes av årsmötet. 

 

6. Styrelsens berättelse och ekonomiska rapport för 2018 

Styrelsens berättelse och ekonomiska rapport för 2018, bilagorna a och b till 

originalprotokollet, har sänts ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.  

 

Styrelsens berättelse och ekonomiska rapport godkändes.   

 

7. Revisorernas berättelse 

Ordförande Lars Valldeby läste upp revisionsberättelsen i vilken revisorerna tillstyrkte 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

9. Beslut om budget 2019 och årsavgift för 2020. Nuvarande avgift är 400 kr/år 

Beslöts att budgeten för 2019 är densamma som för 2018. 

Beslöts att medlemsavgiften för 2020 är fortsatt 400 SEK.  

 

10. Val av styrelse  

I enlighet med valberedningen förslag valdes Dag Nobenskiöld till ledamot och Ann 

Tengstrand till ordförande, båda på två år 2019-2021. Övriga ledamöter i styrelsen är Eva 

Garén, Oscar Garén Gustafsson, Christina Gruvedal, Maud Svensson och Gunilla Berg. 

 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2019-2020 

Till revisor på ett år omvaldes Anders Mautner och till revisorssuppleant nyvaldes Annika 

Raap. 

 

12. Val av valberedning 

Till valberedning omvaldes Ann Börjeson och David Valldeby. 

 

13. Beslut om nyttjande av viltvårdarnas verksamhet till kostnaden 9 000 kr/år 

Efter diskussion beslöts att vi ska avvakta med detta beslut. Föreslogs att medlemmarna 

sprider information om att styrelsen vill få in rapporter om vilka problem med vildsvinen 

som medlemmarna har under kommande året. 
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14. Övriga ärenden 

Lars Valldeby har avsagt sig omval som ordförande i styrelsen. Lars avtackades med en 

korg med något gott att äta och dricka samt med en blomma. Och Eva Garén framförde 

styrelsens och medlemmarnas stora tack för alla år som Lars arbetat i styrelsen och varit 

dess ordförande en stor del av tiden. 

 

 

15. Mötet avslutas 

Lars tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Lars Valldeby   Gunilla Berg 

Ordförande    Sekreterare 

   Justeras: 

 

 

 

 

Britt-Marie Holmberg   Annika Raap 

 
 

 


