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Sammandrag från Kedjans årsmöte 28 mars 2018 

 

Röstlängd 

12 närvarande villaägare deltog på mötet. 

Genomförda val 

Omval av Peter Möller som ordförande. 

Därutöver valdes Ivan Ericson. Stellan 
Eriksson valdes för att sköta vår hemsida.  
Lidija Jacobsson valdes in som suppleant. 

Britt Linhardt och Marianne Björk har ett år 
kvar av sitt mandat. 

Det betyder att det finns 2 vakanser till 
styrelsen och styrelsen fick mandat att 
själva välja in dessa under året. 

Revisorerna omvaldes: Håkan Possbeck 
samt Dag Sandell. 

Endast en valberedare valdes: Håkan 
Nyström. 

Diskussion och beslut om budget 

Efter diskussion togs beslutet att inför ett 
årsmöte presenteras enbart budgetförslag 
för aktuellt verksamhetsår. Medlemskortet 
delas ut till kommande verksamhetsår som 
tidigare. 

Motion om avskaffande av 
betalningsbefriade medlemmar 

Istället för att funktionärer i föreningen är 
betalningsbefriade medlemmar, så införs 
praxis att funktionärer inbjuds till 
arbetsmiddag ihop med styrelsen under 
slutet av året. 

Budgeten för 2018 

Förutom de sedvanliga budgetposterna 
finns också en post för Kurser. Förslag 

 om att det ska vara om trädgårsskötsel. 

Posten för Vårstädning är dubblerad för 
att vi ska ha möjlighet att hyra två 
containrar om kommunen inte bidrar med 
hjälp. 

Ny budgetpost ”Grannar tillsammans” 
som ersätter den ursprungliga posten 
”Grannsamverkan”. Syftet är att öka den 
sociala samvaron med sina närmaste 
grannar. Regler för detta godkändes. Läs 
dem på hemsidan! 

Utlåningsverksamheten 

Beslutades att det som nu finns kvarstår 
men inget nytt köps in då det finns billig 
uthyrning idag jämfört med då det 
infördes. De verktyg som går sönder 
kasseras. 

Lotteri för mötesdeltagare 

Första priset som bestod av en 
delikatesskorg vanns av Lill Schlichtmeier 

Andra och tredjepriset som var 
blomsterarrangemang med påsktema 
vanns av Britt Linhart och Ingun Hermin. 

Henriksbergsvägen utmed skolan/IP 

Kommunen kommer att sätta upp fler p-
förbudsskyltar samt ordna ökad p-
övervakning. Detta bl a pga branden på 
Henriksbergsv 32, då brandbilarna inte 
kom fram pga felparkerade bilar! 

 


