Årsmöte i Borsökna Västers Villa o Fritidshusförening
2017-10-05 i Mesta Skola
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•
•
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Mötets öppnande. 47 medlemmar har hörsammat inbjudan.
Ordförande för mötet : Lennart Lindh
Sekreterare för mötet: Annika Gustafsson
Justerare: Per-Erik Andersson och Bo Janeling
Dagordningen godkändes
Verksamhetsberättelsen godkändes.

Sakfrågor, diskussion samt inspel från mötesmedlemmar:
•
Önskemål om ett utegym med familjefokus, mötet ger
styrelsen ett uppdrag att undersöka möjligheten.
•
Utveckling av lekytor. Mötet ger styrelsen ett uppdrag kring
detta.
•
Badet. Mötet ger styrelsen ett uppdrag kring möjligheten att
initiera plask/lek/simskola till sommaren 2018. Fimpa-här-skylten
flyttas till soptunnan.
•
Trafik och bussfrågor. Önskemål finns om förlängd
bussdragning eller ändbusshållplats längre ner i området. Enligt
bussbolaget finns svårigheter att framföra buss i kurvor och backar.
Sikten är på många håll dålig beroende på ökad växtlighet. Vägen
till skolbussen är farlig för många barn. Respektera
hastighetsbestämmelserna samt högerregeln!
•
Blomlådorna. Fn är blomlådor de enda godkända
hastighetsbegränsande åtgärder som är godkända i området.Fasta
väghinder är inte möjligt enligt kommunens bestämmelser. Varje
blomlåda måste skötas enligt speciell rutin. Mötet bestämde att
intresserade faddrar hör av sig till styrelsen inför 2018.
•
Grannsamverkan. Statistik kring trafikincidenter samt samt
andra brott visades. Styrelsen vill slå ett slag för mer samverkan.
Använd gärna sociala medier eller annan kontakt för att meddela
avvikelser.
•
Övriga frågor Delta gärna i kampen mot mördarsnigeln!

Andra djur kan också ställa till besvär, bäver och vildsvin finns i
grannskapet.
•
Uppmaning att hålla rent efter hundpromenaden!Behövs fler
avfallskorgar?
Styrelsens kassarapport. Balans och resultatrapport
godkändes. Styrelsen delgavs ansvarsfrihet för kommande
verksamhetsår.
•
Medlemsavgift. Förslag oförändrad 150 kr godkändes
•
Styrelsearvode. Förslag till höjning av arvode; ordf 700 kr,
ledamot 500 kr samt valberedning och revisor 200 kr. Godkändes
av mötet.
•
Valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande Lennart Lindh omval 1 år
•
Sara Jälmestål omval 1 år
•
Annika Gustafsson kvar 1 år
•
Henric Storswedh kvar 1 år
•
Lars Eriksson omval 1 år
•
Bo Jakobsson nyval 1 år
•
Anna-Karin Sigurd nyval 1 år.
•
Webansvarig Bengt Dordlofva omval 1 år
•
Revisor Ulf Bäckstrand omval 1 år
•
Valberedning Jan Wistrand Persson Ralph Angestam 1 år.
•
Förslaget godkändes
•
Mötet avslutades
•

Vid protokollet Annika Gustafsson 2017-10-09
Justerare: Per-Erik Andersson

Bo Janeling

