Protokoll från Villaföreningen Lindegårds årsmöte 2016
Mötet inleddes med förtäring för de ca 35 medlemmar som hörsammat kallelsen.
Kvällens gäst var Daniel Andersson från Stadsbyggnadskontoret, projektledare för
Slakthusområdet.
Årsmötesförhandlingar
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet
2. a) Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Charlotte Wistrand
b) Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marianne Gripman
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare valdes Lars Gustafsson Delägargatan 20 och Hans Gustavsson Medlemsvägen 59
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse utdelades. Ett fel hade smugit sig in och kommer att rättas till. Det
handlade om Parkdagen 2015.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Kassören Ann-Cathrin Winsnes presenterade Resultatrapporten som visar att föreningens utgifter
varit lägre än budgeterat.
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
På frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för år 2015 blev svaret ja.
10. Val av styrelseledamöter
Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse och förslaget antogs i sin helhet.
Till ordförande på 1 år omvaldes Charlotte Wistrand
Som vice ordförande kvarstår Inger Leffler till 2017
Till kassör på 2 år omvaldes Ann-Cathrin Winsnes
Till sekreterare gjordes ett fyllnadsval på 1 år av Susann Bengtsson
Till styrelseledamot på 2 år omvaldes Jöran Tyllström
Som styrelseledamot kvarstår Nicole Martholm till 2017
Som styrelseledamot kvarstår Noomi Näsström till 2017
11.Val av revisor
Till revisor på 1 år omvaldes Mats Rosengren

12. Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant på 1 år omvaldes Björn Levinson
13.Val av valberedning
Valberedningen omvaldes på 1 år
Hellen Lundevall-Överby, sammankallande
Ulrika Sandhill
Madeleine Persson
Marita Skytt
14. Motioner och/eller frågor som väckts i stadgeenlig tid för årsmötet
Inga motioner har inkommit

15. Övriga frågor (som dock inte kan föranleda beslut på årsmötet)
Frågan om en mer aktiv medlemsvärvning togs upp eftersom medlemsantalet nu är nere i 64% av
hushållen. Detta diskuterades och alla var ense om att det är viktigt att informera nyinflyttade
grannar om värdet att vara med i föreningen så vi kan agera som en stark företrädare för de
boende i området. Grannsamverkarna bör bli mer aktiva i medlemsvärvningen och en nyare
broschyr bör tas fram som lämnas ut till hushållen.
Vi diskuterade om fler aktiviteter som kan locka alla boende t ex garage-loppis, parkpicknick
och prylbytardag.
Vi diskuterade också om värdet att ha en gemensam lokal där föreningen kan förvara verktyg och
maskiner för utlåning till medlemmar. Just nu har vi mustpressen som finns i ett privat garage.
Det kan finnas fler saker som boende kan ställa till allas förfogande. Förslag kom att någon
enskild medlem lämnar in ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden om att uppföra en
förrådsbyggnad på allmän mark.
16. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade årsmötesförhandlingarna
17. Årets Lindegårdare
Av de nomineringar som inkommit har styrelsen valt att ge utmärkelsen Årets Lindegårdare Lill
Andersson, som oförtröttligt och kunnigt engagerat sig för att bevara den unika trädgårdsstaden
Enskede Gård.
Lill hade föreslagits av Karin Dillner och Per Bergstedt (motiveringen bifogas).
Belöningen utgjordes av blommor, en särskild gåva samt middag med en del av styrelsen.
Lill presenterade kort arbetet kring fastigheten Procenten 20 (Bägerstavägen 24) vilket mottogs
mycket positivt. Styrelsen informerade om att tydliggörande av Enskede Gårds kulturhistoriska
värde är en prioriterad fråga som kommer att särskilt bevakas i fortsättningen.
Enskede gård 5 april 2016
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