
Protokoll årsmöte – Nyehusens Villaägarförening 

Verksamhetsåren 2019/2020 samt 2020/2021 

 

Datum och plats: 210822, aulan, Furuboda kursgård  

Närvarande från styrelsen: Nina Schain, Kjell Nilsson, Dick Nystrand, Camilla 
Krona-Erlandsson, Mattias Rentner,  

Antalet medlemmar närvarande enligt undertecknad närvarolista, 17 st 

• Mötet öppnades 
 

• Dagordningen godkändes 
 

• Val av ordförande: Nina  
 

• Val av sekreterare: Camilla 
 

• Val av justerare: Dick och Göran 
 

• Deltagarna eniga om att årsmötet är behörigen utlyst och kallat till 
 

• Förteckningen över undertecknade, närvarande medlemmar godkändes 
 

• Kortfattad, snarlik verksamhetsberättelse lästes upp, en för varje 
verksamhetsperiod 
 

• Kjell gick igenom och förklarade kassarapport/bokslut, en för varje 
verksamhetsperiod. Redovisning av medlemsantal. Det finns 219 hushåll 
i vår Villaägarförening. Av dessa är i redovisande stund 122 betalande 
hushåll. Även tennissektionen har ökat sitt medlemsantal. Den tunga 
posten för föreningen är, att få Securitasbevakningen att gå runt. 
Förhandling angående reducerad betalning (1 kvartal) pågår. 
 



• Revisorernas berättelser redovisades, en för varje verksamhetsperiod. 
Avslutades med några små påpekande/kommentarer inför fortsatt 
arbete, som vi tar med oss in i denna verksamhetsperiod. 
 

• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, resulterade i ett enigt svar: -JA. 
 

• Disponering av årets resultat: Förs vidare in i nya verksamhetsåret 
 

• Frågan om föreningens framtid diskuterades. Föreningens motion till 
Samfällighetsföreningen, gällande ”sammanslagning/ihopbak” av 
föreningarna, fick ingen respons och är bordlagd till nästa årsmöte. Olika 
förslag framkom, om hur vi skall kunna ha koll på/få vetskap om 
ägarskiften bland fastigheterna. Då kan vi som Villaägarförening ge oss 
till känna och Välkomna! i ett tidigt skede. 
 

• Personval till kommande styrelse, verksamhetsåret 2021/2022: 
 

1. Val av ordförande, 1 år, Nina Schain 
2. Val av kassör, 2 år, Jens Christensen 
3. Val av 3 styrelseledamöter, 2 år, Mattias Rentner omval.        

Dick Nystrand och Camilla Krona-Erlandsson sitter kvar under 
2021/2022 

4. Val av 2 revisorer, Johan Brelin, 1 år och Sofia Håkansson, 2 år 
5. Val av 2 personer till valberedningen, 2 år, Kjell Nilsson, Linda 

Sassner har 1 år kvar. 
6. Val av styrelsesuppleant, 2 år, Göran Olsson 

 
• Beslut om kostnadsersättning till styrelsen: Ordförande, Kassör och 

sekreterare erhåller 800 kronor, övriga erhåller 400 kronor 
 

• Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021/2022 förblir oförändrade. 
 

• Städning av våra grönområden/stickvägar i området. Det fattas några 
ansvariga samordnare för några vägar. Diskussion/förslag på att vi gör 



det till en enda gemensam städdag med fasta platser där renhållningen 
kommer och hämtar upp avfallet. Styrelsen tar med sig detta förslag. 
 

• Övriga frågor: 
Skateboardrampen på aktivitetsområdet är trasig och inte lönt att lägga 
tid och pengar på att laga. Beslutar att den skall forslas bort snarast. 
 

• Föreningen önskar stadgeändring gällande antal medlemmar i styrelsen. 
Mötet godkänner förslaget att styrelsen skall bestå av minst 3 ledamöter 
och 1 suppleant. Definitivt beslut kan tas först vid nästa årsmöte. 
 

• Mötet avslutades 
 

 

 Vid anteckningarna                                                       Justeras: 

 

Camilla Krona-Erlandsson                                           Dick Nystrand 

 

          Göran Olsson 

          

 

 


