Protokoll från Höstmöte Villaföreningen Lindegård 2017
Närvarande: ca 30 medlemmar
Höstmötet besöktes av två poliser från Lokalpolisområde Globen som
informerade om sitt arbete och svarade på frågor om flygblad från NMR,
knarkförsäljning, villainbrott etc.
1. Mötets öppnande
Ordförande Charlotte Wistrand öppnade mötet.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
Inbjudan har gått ut via Lindegårdsnytt och webben samt Facebook.
3. Val av justeringsmän och rösträknare
Hellen Lundevall-Överby och Olle Överby valdes att justera protokollet.
Vid behov av rösträknare, samma som ovan.
4. Val av ordförande för mötet
Charlotte Wistrand valdes till mötets ordförande.
5. Val av sekreterare för mötet
Susanne Bengtsson valdes till mötets sekreterare.
6. Stadgarna
Susanne Bengtsson gick igenom förslag till ändringar av stadgarna. Det
handlar till största delen om språkliga moderniseringar men även några
anpassningar av innehållet. De ändrade stadgarna kommer att läggas
upp på webben så att alla kan ta del av dessa samt jämföra med de
ursprungliga stadgarna. Beslut om ändring tas vid årsmötet 2018.
7. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2018
Ann-Cathrin Winsnes gick igenom budgeten inför nästa år. Ambitionen
är att lägga in lite fler aktiviteter nästa år, samt att till exempel
införskaffa egna bord som kan användas vid loppis och Enskede
Gårdsdagen etc. Även någon form av tack/belöning till

Grannsamverkarna samt en liten julklapp till medlemmarna ligger i
pipeline. Vi fortsätter också att ge bidrag till Dahliaträdgården i mån av
behov. Baserat på detta godkände mötet en höjning av medlemsavgiften från
160 till 200 kronor.
8. Aktiviteter
Alla medlemmar är välkomna kontakta styrelsen om man har några
åsikter om vad som kan eller bör göras eller om man är sugen på att dra
igång till exempel Parkgruppen igen.
9. Arbetsgrupper
Trafikgruppen: Det har satts igång en hel del projekt här omkring men
det informeras lite dåligt vid resp. projekt.
Slakthusgruppen är för tillfället sammanslagen med Trafikgruppen
eftersom det som görs mestadels handlar om transporter.
Grannsamverkarna har en vakans för Lindevägens högsta punkt och
fram till sista villan på Lindevägen (inkl. ett par adresser på Tallvägen).
10. Övrigt
Parkvägen mellan Godsägarvägen och T-banestationen har av Per
Junesjö fotograferats och bilderna har skickats till stadsdelsförvaltningen
med avseende på vägens skick och med tanke på att många går/cyklar
där. Vederbörande önskar att föreningen gör gemensam sak och
styrelsen lovade ta upp ärendet.
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