Protokoll, Villaföreningen Lindegårds årsmöte 2019
Den 21 mars hölls årsmötet på restaurang Cicada Catering på Tjurhornsgränd i
Enskede gård och mötet inleddes med att Elin Lundbäck från Stadsbyggnadskontoret
och Andreas Jaeger från Atrium Ljungberg berättade om vad som händer i
Slakthusområdet.
Vi började med att äta lite mat. Cicada serverade jättegoda wraps och morotskaka till
kaffet. Mötet lockade nästan 40 deltagare.

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 Susanne Bengtsson.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare valdes Nicole Martholm och Kerstin Hanström.
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 har delats ut och kommer efter mötet att läggas upp
på webben. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Balansräkning och resultaträkning delades ut och Jöran Tyllström gick igenom
huvuddragen. Godkändes av årsmötet.
8. Revisionsberättelse

Ordförande Charlotte Wistrand läste upp Mats Rosengrens revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för år 2018 blev svaret ja.

10. Val av styrelseledamöter
Valberedningens Ulrika Sandhill presenterade sina förslag till ny styrelse och förslaget
antogs i sin helhet:
Ordförande Charlotte Wistrand omvald på 1 år.
Till ny vice ordf. valdes Nicole Martholm.
Sekreterare Susanne Bengtsson valdes om.
Styrelseledamot Marie Bergman väljs in som ny i styrelsen.
Styrelseledamot Noomi Näsström kvarstår.
Styrelseledamot Jöran Tyllström omvald.
Kassör Ann-Cathrin Winsnes kvarstår.
11. Val av revisor
Revisor Mats Rosengren omvald på 1 år.
12. Val av revisorssuppleant
Revisorsuppleant Björn Levinson omvald på 1 år.
13. Val av valberedning
Valberedare Ulrika Sandhill omvaldes på 1 år.
Elin Svedland väljs till ny valberedare när Madeleine Persson avgår.
Linda Rosenberg valdes omvaldes på 1 år.
Magnus Nelson valdes omvaldes på 1 år.
14. Motioner och/eller frågor som väckts i stadgeenlig tid före årsmötet
Inga motioner har mottagits inför årsmötet.
15. Övriga frågor
Förslag: Kan inte vi som är pensionärer gå omkring och städa lite i våra parker här
omkring? Men var gör vi av soppåsarna i så fall? Kan inte styrelsen kolla med
parkförvaltningen om hur det skulle kunna fungera och i så fall säga till via Facebookgruppen när det är läge att städa - kanske i samband med soptömningen. Kanske kan
man även engagera Lindeskolan?
Tips på att besöka nya indiska restaurangen på Odelbergsvägen - mycket god mat och
fint på alla sätt.
Fråga: Varför finns det inga papperskorgar med tungt lock? De som finns idag länsas
av skator och så vidare, eftersom locken är för lätta.
Fråga: Vad gör man med de gamla cyklarna som står och dräller? Man kanske får
kontakta stadsdelsförvaltningen? Tips: Använd gärna "Tyck till om Stockholm"appen!
Fråga: Trottoarerna på Herrgårdsvägen, varför inte en bred trottoar på ena sidan och
ingen alls på den andra, i stället för dagens två obefintliga? Det är många som går där
men det finns inga trottoarer värda namnet. Och snöröjningen är under all kritik!

Problem med folk som går och rotar i soptunnorna, de lämnar gärna soptunnorna
öppna efter sig. Det här är ett problem!
16. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade årsmötesförhandlingarna.
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