Protokoll årsmöte 5 april 2017
1. Kassör Christina Frööjd öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes av
närvarande medlemmar.
2. Val av ordförande och övriga funktionärer vid mötet.
a. Val av mötesordförande, Christina Frööjd CH 15
b. Val av mötessekreterare, Sven‐Erik Johansson MU 30
c. Val av två rösträknare, Lena Wallin CH 35 samt Bengt Lindstrand CH 23
3. Föredragning av förvaltnings‐ och revisionsberättelser.
a. Christina Frööjd gick igenom verksamhetsberättelsen. I samband med detta kom ett antal
frågor som styrelsen med hjälp av medlemmar svarade på. Det kan läggas till att
villaägareföreningen är remissinstans till Huddinge kommun.
b. Christina Frööjd gick igenom årsredovisningen för 2016‐2017 samt budget för 2017‐2018.
c. Hans Johansson CH 14, revisor, läste upp revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen får
ansvarsfrihet.
4. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaper och förvaltning: närvarande medlemmat
beviljade att styrelsen får ansvarsfrihet.
5. Beslut om arvoden: Arvodet för styrelsemedlemmar består av en middag i någon närbelägen
restaurant efter avslutat verksamhetsår.
6. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen: fyra ledamöter och två suppleanter. Se även punkt 8
nedan.
7. Val av ordförande i styrelsen: Gunnar Olofsson CH 60 valdes på ett år
8. Val av ledamöter i styrelsen.
a. Följande tre ledamöter valdes: Christina Frööjd, Sven‐Erik Johansson och Magnus Hjort CH
45. Att notera, vi vill utöka samarbetet mellan vår förening och de två samfälligheterna
Röksvampen och Skivlingen genom att respektive samfällighets ordförande är ledamot i vår
förening. Magnus Hjort representerar Röksvampen. Ulrika Wennberg CH 58 Representerar
Skivlingen.
b. Följande två suppleanter valdes: Lena Wallin och Ulrika Wennberg
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
a. Revisor: Hans Johansson. Vi har även en vakant plats, styrelsen pratar med förra årets
revisor.
b. Revisorsuppleant: Margaret Nordström MU 52 och Bengt Lindstrand

10. Fastställande av avgifternas storlek. Avgiften sänks till 100 kronor.
11. Ärenden, vilka av styrelsen framlagts till mötets behandling
a. Inköp av hastighetsvarningsskylt, styrelsen fick i uppdrag att, inom rimliga kostnadsgränser,
anskaffa en varningsskylt. Två medlemmar erbjuder sig att underhålla skylten; Åke Imnell
MU31 och Hans Johansson
b. Val av valberedning, inga förslag fanns. Styrelsen får mandat att försöka hitta några som vill
vara med i valberedningen
12. Ärenden, som väckts i enlighet med § 10 (förslag från medlemmar). Inga förslag inkomna.
13. Övriga ärenden som mötet beslutar ta upp till behandling
a. En medlem tycker att hemsidan tidvis inte hålls uppdaterad. Styrelsen ser över vad som
kan göras
b. Några medlemmar frågar om vi kan få en servicebuss till området. Styrelsen fick i
uppdrag att se vad som kan göras.
c. Felaktigt placerat hastighetsgupp längst ned i Champinjonvägens branta backe. Frågan
har behandlats tidigare. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Huddinge kommun och se
vad som kan göras.
d. Föreningsverksamhet, vi pratade igenom några förslag men inget beslut togs
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