Protokoll fört vid årsmöte för Villaföreningen Lindegård 2011-03-23
1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Barbro Gustafsson öppnade årsmötet och hälsade de närvarande, drygt 35 personer,
välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Barbro Gustafsson.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Marianne Gripman.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare för årsmötet valdes Stina Hammarström och Olle Överby.
5. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ordförande, Barbro Gustafsson, redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse, som också utdelades
(se bil. 1). Ordföranden presenterade de ledamöter som ingått i styrelsen under verksamhetsåret samt tackade för
gott samarbete.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Styrelsens kassör, Ann-Cathrin Winsnes , redogjorde för styrelsens ekonomiska berättelse. Föreningens
behållning är ca 39000:- inga större investeringar har gjorts och den största utgiftsposten är Lindegårdsnytt samt
förtäring vid års- och höstmöten. Styrelsen har vid minst 5 tillfällen sorterat föreningens arkiv från 1928 och
fram till dagens datum, vid dessa heldagar har ersättning utgått till förtäring.
Då behållning är något större än önskvärt, föreslås att medel avsätts för kommande jubileum.
Mötet godkände styrelsens ekonomiska redovisning.
8. Revisionsberättelse
Föreningens revisor, Britt-Marie Flink, redogjorde för föreningens revisionsberättelse och tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen för år 2010. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ja av mötet.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av kostnadsersättning för styrelse, revisorer och vid
föreningsaktiviteter.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Inga kostnadsersättningar utbetalas till styrelse och revisorer,
däremot ersätts utlägg för förtäring vid styrelsemöten och arbetsgruppernas möten.
10.Val av styrelseledamöter
Valberedningen, Marita Skytt, Hellen Lundevall Överby, Ulrika Sandhill och Madeleine Persson presenterade
sitt förslag till val av ledamöter för styrelsens olika poster.
Val gjordes enligt följande:
Valdes Jöran Tyllström som vice ordförande på 1 år
Omvaldes Marianne Gripman som sekreterare för två år.
Omvaldes Ann-Catrin Winsnes såsom styrelsens kassör för ytterligare 1 år.
Valdes Charlotte Wistrand såsom ordinarie ledamot i styrelsen för 2 år.
Valdes Kristin Larje såsom ordinarie ledamot i styrelsen för 1 år, fyllnadsval för Kalle Lindblom som avgått.
Valdes Stefan Tingshammar såsom ordinarie ledamot i styrelsen för 2 år.
Valdes Mats Johansson såsom ordinarie ledamot i styrelsen för 2 år.
Ingen av de valda ledamöterna vill åta sig ordförandeskapet, varför nya styrelsen vid ett extra möte får
konstituera sig och utse ordförande.
11. Val av styrelsesuppleanter
Inga suppleanter finns för styrelseledamöter.
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12. Val av revisor
Britt-Marie Flink omvaldes till revisor för ett år.

13. Val av revisorssuppleant
Jan Starrsjö omvaldes som revisorssuppleant för ett år.
14.Val av valberedning
Valdes Marita Skytt, Hellen Lundevall Överby, Ulrika Sandhill och Madeleine Persson såsom valberedning för
ett år.
17. Motioner, framlagda av styrelsen i stadgeenlig ordning
Inga motioner har framlagts.
15. Motioner och/eller frågor som väckts i stadgeenlig tid för årsmötet
Inga frågor eller motioner har inkommit till årsmötet.
16. Övriga frågor, som dock inte kan föranleda beslut på årsmötet
Margo Sahlén framförde önskemål från butiksägare i Globen Shopping att vi ska fortsätta handla hos dem. De
har tappat ca 50% i intäkter på grund av avstängningen av Arenavägen med anledning av nya Arenabygget.
Fråga om Årstastråket ställdes. Inget nytt har framkommit, utställningen är försenad, men tidplanen kommer att
hållas ändå.
Klaes Hansson har lovat stå kvar som redaktör för Lindegårdsnytt. Medlemmarna ombads komma med önskemål
och förslag på innehåll.
Beträffande bredbandsgruppen svarade Mats Gustafsson att försök pågår att få Telia att byta ut
kopparledningarna mot fiberkablar. Inget erbjudande finns idag.
17. Mötets avslutande
Avgående ordförande Barbro Gustafsson och vice ordförande Klaes Hansson avtackades med blommor och
presenter . Ett stort tack framfördes från styrelsen för deras utmärkta och hängivna arbetsinsatser med att skapa
en livaktig förening som tagit tag i aktuella frågor. Eva Fried var tyvärr inte närvarande, men kommer att
avtackas vid senare tillfälle.
Före sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterade Barbro Gustafsson den konstnärliga utsmyckningen av
Enskede gårds station genom den utställning som fanns på plats. Konstnären Maria Miesenberger var tyvärr
förhindrad att själv närvara.
Kari Vuosku visade bilder och berättade om den pågående ombyggnaden av stationen Enskede gård. Det blir en
upprustning och modernisering längs hela linje 19 från Gullmarsplan till Hagsätra. Man ska bevara 50talskänslan, men nya utrymmen för personal och ny teknik kommer att byggas. Spärrarna kommer att ha samma
placering och dimension som nu.
I fråga om skydd för de stora kastanjer och andra träd som finns mot Odelbergsvägen, kunde Kari inte svara för
hur projektledaren för bygget tänkt. Han tar med sig frågan och återkopplar till föreningen
Globens station kommer att slutgiltigt utformas när Arenabygget är i sin slutfas.
Några bullerplank kommer inte att uppföras enligt Kari, men de nya spåren gör att ljudnivån kommer att
minskas.
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