Protokoll fört vid årsmöte för verksamhetsåret 2015
Datum:

2016-03-09 kl 18:30 – ca 21:00

Plats:

Vendelsömalmskolans cafeteria

1. Mötets öppnande.
Ordf Malin Dahlgren Nystrand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fråga om kallelse till mötet skett enligt föreningens stadgar.
Mötet förklarade att så hade skett.
3. Fastställande av röstlängd.
Mötet fastställde röstlängden. Det var 24 fastigheter representerade.
4. Fastställande av dagordningen.
Mötet fastställde dagordningen.
5. Val av ordförande till mötet.
Cary Osvaldsson valdes till mötets ordförande.
6. Val av sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare.
Mötet valde Ivan Ericson till sekreterare. Marianne Björk och IngaLill Jonaeson valdes till
justeringsmän och rösträknare.
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
Ordföranden frågade om något var oklart i verksamhetsberättelsen.
a. Diskussion togs om städdagen. Mötet föreslog att städdagen skall kvarstå men bli mer
”omfattande”.
b. A Melander gav nyinfo om grannsamverkan. Fråga ställdes om hemsidan kunde rapportera
de månatliga polisgrannsamverkansrapporterna. Styrelsen fick uppdrag att framdeles lösa
detta.
c. Varning om att medlemmarna inte skall sprida fågelmat med risk för att dra fram stora och
många råttor!
d. Utlåningsverksamheten börjar bli för stor belastning för de som har ordnat med garagering
av tält och maskiner. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag på lösning.
e. Mötet fastställde verksamhetsberättelsen i övrigt.
8. Föredragning av budget för 2016.
Stellan Eriksson var försenad till mötet, men redovisade senare under kvällen budgetförslaget 2016.
Mötet godkände då budget 2016 samt fastställde att medlemsavgiften 2017 skall vara oförändrad
lika som 2016.
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9. Föredragning av ekonomisk berättelse.
Ordf Malin Dahlgren Nystrand föredrog berättelsen. Mötet fastställde den ekonomiska berättelsen.
10. Föredragning av revisionsberättelsen.
Revisor Håkan Possbeck redovisar revisionsberättelsen från den 2016-03-07. Mötet fastställde
revisionsberättelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet fastställde enhälligt att styrelsen får ansvarsfrihet.
12. Motioner.
Inga motioner fanns inlämnade till årsmötet.
13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen samt mandattider för dessa.
En lång diskussion följde. I dag är antalet 5 och stadgar säger minst 3. Mötet fastställde föreslaget
på 3 st ledamöter och 1 st ordförande, där 1 st ledamot nyvaldes på 2 år.
14. Val av ordförande för ett år.
Valberedningen hade förslag på Peter Möller som kandidat till ordförande. Han presenterade sig.
Mötet valde Peter Möller till ordförande i 1 år.
15. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
Mötet fastställde att Ivan Ericson och Stellan Eriksson var valda för ytterligare 1 år. Som ny
ledamot på 2 år invaldes Lidija Jakobsson.
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
Mötet fastsällde förslaget att Håkan Possbeck och Dag Sandell utsågs till revisorer och att Ilona
Büki valdes till revisorsuppleant.
17. Val av valberedning.
Mötet fastställde att Håkan Nyström (sammankallande) och Britt Linhardt ingår i valberedningen.
18. Fastställelse av budget för 2016.
Mötet fastställde budget 2016.
19. Utlåningsverksamheten, hur gör vi?
På förslag fick styrelsen i uppdrag att ta fram alternativ på framtida utlåningsverksamhet. Mötet
godkände förslaget.
20. Kedjan på Facebook?
Styrelsen föreslogs få i uppdrag att se om det finns några fördelar med att ha villaägareföreningen
utlagd på Facebook. Mötet godkände förslaget.
21. Övriga frågor.
*)Fråga ställdes om Kedjan kan bjuda in kända park- och trädgårdskunniga för kursverksamheti
föreningen. Styrelsen utreder och kommer med förslag.
*)Trafikfarliga höga häckar utmed vägnätet skall av styrelsen påtalas till kommunen för åtgärd!
*)Fråga om fordonens höga hastigheter. Kan fler vägbulorna byggas? Har kommunen ett sk
”Blomlådeprojekt”? Styrelsen utreder frågorna med kommunen.
*)P-vakterna måste beivra all uppställning av fordon runt hela ”park- och idrottsgropen. Styrelsen
kontaktar kommunen för åtgärd.
*)Det nya förslaget från SL/Nobina om minskad och mycket förändrad busstrafik i Haninge, främst
med flytt av ”målpunkten Gullmarsplan till Farsta Strand”, föreslogs läggas ut på Kedjans hemsida.
Styrelsen ordnar detta omgående eftersom Kommunfullmäktige (KF) skall fatta beslut i första
Sid 2 (3)
Årsmötesprotokoll, 2016-03-09

veckan av april 2016. Alla partiledare i KF har redan gemensamt skrivit ett klagobrev. Även detta
läggs ut på vår hemsida.
*) Mötets avslutande.
Ordföranden för mötet, återlämnade ordet till föreningens nyvalde ordförande Peter Möller, som
tackade för förtroendet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 2016-03-12

Ivan Ericson
Sekreterare

Godkännes/justeras

Cary Osvaldsson
Ordförande för mötet

Marianne Björk
IngaLill Jonasson
Justeringsmän för mötet
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