Protokoll från Höstmöte Villaföreningen Lindegård 2018
Närvarande: ca 120 medlemmar
Höstmötet, som även var 90-årsjubileum för Villaföreningen, förgylldes
av Hans Antvik från hembygdsföreningen, som höll en väldigt bra,
initierad och spännande föreläsning med bilder och mängder av
information, och Bortom Retro som höll en bejublad föreställning
bestående av både musik och trevliga små sketcher.
1. Mötets öppnande
Ordförande Charlotte Wistrand öppnade mötet med att hälsa alla
välkomna och utbringa ett leve för vår 90-åriga Villaförening.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
Inbjudan har gått ut via brevlådorna och webben samt Facebook.
3. Val av justeringsmän och rösträknare
Nicole Martholm och Mats Johansson 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
Charlotte Wistrand presenterade de tidigare genomgångna ändringarna
i stadgarna. Inga kommentarer eller synpunkter inkom och
stadgeändringarna antogs.

7. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2019
Ann-Cathrin Winsnes gick igenom budgeten inför nästa år, som ser
ungefär likadan ut som förra året. Baserat på hennes redogörelse
godkände mötet att medlemsavgiften ligger kvar på 200 kronor per
hushåll.
8. Aktiviteter
Charlotte bad medlemmarna att komma in med tips på vad vi kan göra.
Vi har pengar att göra saker för så det är bara att höra av sig.
Jöran Tyllström pratade om Slakthusområdet, Årstastråket etc. och de
byggnationer som är på gång. Villaföreningen är aktiva och deltar i
diskussionerna.
Per Junesjö berättade om de förändringar som pågår i samband med
tunnelbanans omdragning och vad som är på gång där. Han tipsade
även om att det finns en Facebookgrupp där den som vill kan fördjupa
sig.
9. Övrigt
Jöran Tyllström pratade om narkotikaförsäljningen i området och de
aktiviteter som pågår för att motverka detta. Bland annat kommer det att
göras så kallade trygghetsvandringar i våra parker, då man registrerar
vilka åtgärder som krävs – som till exempel beskärning av växter som
skapar avskärmade ytor och kanske flytt av soffor etc. Även
trygghetsröjningar kommer att göras och frekvensen på städningar
och/eller sanitetsstädningar ska intensifieras.
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