Protokoll fört vid Villaföreningen Lindegårds årsmöte 2012
1. Mötets öppnande
2. a) Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Jöran Tyllström
b) Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marianne Gripman
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare valdes Lars Gustafsson och Lotta Munkhammar
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts stadgeenligt
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Kassören Ann-Cathrin Winsnes presenterade den ekonomiska berättelsen. En fråga ställdes om det i
fortsättningen går att förtydliga och särredovisa medlemsaktiviteter. Kassören ska göra detta kommande
räkenskapsår.
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av kostnadsersättning för styrelse, revisorer och
vid föreningsaktiviteter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Styrelse och revisor har inte uppburit någon
kostnadsersättning. Grannsamverkarna har inte heller fått ekonomisk kompensation. Tidigare har de erhållit
Biocheckar för sin viktiga insats att sprida informationen i föreningen och i samarbete med närpolisen verka
brottsförebyggande. Förslag lades att de ska få någon form av belöning för sina insatser. Frågan kommer att
tas upp i styrelsen.
10. Val av styrelseledamöter
Till ordförande omvaldes Jöran Tyllström på ett år
Till vice ordförande omvaldes Stefan Tingshammar på ett år
Till kassör valdes Ann-Catrin Winsnes på två år
Marianne Gripman kvarstår ett år som sekreterare
Styrelseledamöterna Charlotte Wistrand och Mats Johansson kvarstår ett år
Styrelseledamot Kristin Larje omvaldes på två år
11.Val av revisor
Till ny revisor valdes Mats Rosengren på ett år.
12. Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant omvaldes Jan Starrsjö på ett år
13.Val av valberedning
Valberedningen bestående av: Marita Skytt (sammankallande), Ulrika Sandhill, Hellen ÖverbyLundevall och Madeleine Persson omvaldes på ett år

14. Motioner och/eller frågor som väckts i stadgeenlig tid för årsmötet
Inga motioner eller frågor har väckts i stadgeenlig tid till årsmötet
15. Övriga frågor, som dock inte kan föranleda beslut på årsmötet
Barbro Gustafsson, som representerar Parkgruppen berättade att medborgarförslaget om fågelholkar i
Enskede gårdsparken beviljats under förutsättning att föreningen ställer sig bakom. Beslut togs om att
föreningen ingår ett brukaravtal med stadsdelsförvaltningen. En ornitolog från Bandhagen har åtagit sig
uppsättning och skötsel av holkarna och föreningen bidrar ekonomiskt till inköp.
Bänkar ska sättas upp i parken, det sker på Stadsdelsförvaltningens bekostnad.
En parkdag kommer att anordnas i slutet av maj.
Vi ska inom föreningen utse Årets Lindegårdare. Alla är välkomna med förslag på personer som på något
sätt gjort förtjänstfulla insatser för området och föreningen.
Enskede gårdsdagens tema blir i äpplets tecken, vi ska anlita en pomolog så att alla kan få sina äppelsorter
bestämda. En mustpress ska införskaffas för att lånas ut till medlemmarna.
16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade de ca 50 medlemmar som slutit upp.
Årsmötet inleddes med att Patrik Dahlin från Exploateringskontoret i Stockholms stad berättade om det 10åriga planeringsarbete som föregått Årstastråkets utformning. Det handlar bl a om elledningarna som ska
läggas under mark och planering av trafikleder. Etapp 1 gäller ombyggnad av Johanneshovsvägen som ska
bli två-filig och tvärbanan som ska överdäckas. På Stockholms stads hemsidas karttjänst kan man se
detaljplanerna. Staden har som mål att 1% av byggkostnaderna vid nybyggnation ska gå till konstnärlig
utsmyckning. Mikael Pauli har fått i uppdrag att tillsammans med landskapsarkitekter svara för detta
avseende Årstastråket.
Arbetet med Årstastråket beräknas påbörjas 2012 och ska vara färdigställt 2018.
Den avgående revisorn Britt-Marie Flink skulle avtackas på årsmötet, men då hon var förhindrad att närvara,
sker detta vid ett senare tillfälle.
Enskede gård den 22 mars 2012
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