Protokoll årsmöte – Nyehusens Villaägarförening
Verksamhetsåren 2021/2022

Datum och plats: 220814, klassrum, Furuboda kursgård
Närvarande från styrelsen: Nina Schain, Dick Nystrand, Jens Christensen,
Camilla Krona‐Erlandsson,
Antalet medlemmar närvarande enligt undertecknad närvarolista, 21 st
 Mötet öppnades
 Val av ordförande: Nina
 Val av sekreterare: Camilla
 Val av justerare: Jan Lindquist, Sara‐Maria Stenskepp
 Deltagarna eniga om att årsmötet är behörigen utlyst och kallat till
 Dagordningen godkändes
 Nina läser upp verksamhetsberättelsen
 Jens gick igenom och redovisade den ekonomiska redovisningen,
kortfattat är det sju färre betalande hushåll detta år, men att
tennisintresset är detsamma som föregående år. Avtal är förhandlat och i
hamn med Securitas bevakning. Vi betalar numera inte för
sommarmånaderna, då ingen bevakning erhålls. Underhållskapital för
tennisbanan sätts undan varje år. Vi har satt upp lappar med Swish vid
tennisbanan. Det har resulterat i att vi fått in betalningar från icke‐
medlemmar, som spelar på banan.
 Nina läste upp revisorernas berättelse

 På frågan om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret, var svaret; Ja
 Det beslutas att årets resultat kommer att tas med in i nya
verksamhetsåret.
 Val av styrelse:
1. I tur att avgå är ordförande Nina Schain
2. Sekreterare Camilla Krona‐Erlandsson
3. Ledamot Dick Nystrand
Ordförande väljs på 1 år och övriga väljs på 2 år. Valet utfaller sig så, att det blir
omval på dessa tre personer.
 Val av revisor för 2 år: Omval på Johan Brelin
 Val av revisorssuppleant för 2 år: Sara‐Maria Stenskepp
 Val av valberedning: Här blir valet; Linda Sassner (enligt
överenskommelse med hjälp från Nina)
 Kostnadsersättning för styrelsens medlemmar förblir oförändrad; 800 kr
resp 400 kr.
 Medlemsavgifter förblir oförändrade
 Beslut tages angående tidigare lagt förslag om stadgeändring.
Revisorssuppleant minskas från 2 till 1 person. Valberedningen minskas
från 3 till 2 personer.
 Beslut angående vår s k handkassa, som finns inom tennissektionen. Det
är ”50‐lappar” som har betalats in som deposition för en tennisnyckel.
Nu går det inte att använda dessa nycklar p g a förstörelse av
bokningsskåpet. Medlemmar som önskar göra anspråk på sin ”50‐lapp”
har

6 månader på sig att göra detta. Sen tillfaller de tennissektionen.
 Jens och Nina informerar om appen ”Coyard”, som är en sorts
grannsamverkansfunktion, varje ”stickväg” för sig.
 Under övriga frågor diskuterades möjligheten att få tillgång till ett eluttag
vid den nya telemasten. Detta har inte varit tillmötesgående, men vi
kommer att följa upp det. Det påpekas att det fortfarande finns
”rishögar” kvar från städdagen, som inte är upphämtade. Renhållningen
är vidtalad och detta är på gång.
 Mötet avslutas och protokolljustering bestäms till lördag 20 augusti, kl
10.00 hos Jan Lindquist, Korallvägen.

_______________________________
Sekreterare Camilla Krona‐Erlandsson

_____________________________

______________________________

Justeras: Jan Lindquist

Justeras: Sara‐Maria Stenskepp

