Törnskogens villaägareförening
Protokoll från årsstämman 2018-04-13
Tid och plats

Fredagen den 13 april 2018 kl. 19.00 –20.25 i Törnskogens
villaägareföreningens lokal i Vaxmoraskolan.

§1

Stämman öppnas

Kjell-Åke Henriksson förklarar stämman öppnad och hälsar alla
välkomna.

§2

Fastställande av röstlängd

34 fastigheter är representerade.

§3

Frågan om stämmans behöriga
utlysande

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§4

Val av ordförande för stämman

Stämman utser Lennart Wallin att som ordförande leda stämman.

§5

Val av två justeringspersoner
att jämte ordförande justera
protokollet

Stämman utsåg Karin Elding och Elizabeth Söderberg att jämte
ordförande justera protokollet.

§6

Vad av sekreterare för
stämman

Stämman utsåg Eileen Pålsson till sekreterare för stämman.

§7

Framläggande av
årsredovisning och
revisionsberättelse

Årsredovisning redovisades av Kjell-Åke Henriksson. Revisionsberättelse föredrogs av Olle E. Johansson.
Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna
tillsammans med revisionsberättelsen.

§8

Beslut om fastställande av
resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att tillstyrka resultat- och balansräkningen.

§9

Dispositioner betr. vinst eller
förlust enl. fastställd
balansräkning

Stämman beslutade att årets resultat överföres till ny räkning.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för föregående året.

§ 11

Val av ordförande för ett år

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse
Per Nylén till ordförande.

§ 12

Val av 2 ledamöter på två år

Stämman beslutade att enl. valberedningens förslag utse följande
ordinarie styrelseledamöter:
• Per Nylén, 2 år
• Rolf Hedman, 2 år

§ 13

Val av suppleanter på ett år

Stämman beslutade att enl. valberedningens förslag utse följande
suppleanter:
• Niklas Zetterberg, omval
• Jonas Enberg, omval
• Jonatan Danneman, omval

§ 14

Val av 2 revisor på två år

Stämman beslutade att enl. valberedningens förslag utse följande
revisor: 1
• Olle E. Johansson, 2 år, omval
• Monika Almquist, 1 år, kvarstår

§ 15

Val av 1revisorssuppleant för
ett år

Stämman beslutade att enl. valberedningens förslag utse följande
revisorssuppleant:
• Tommy Ström, omval

1

Enligt protokollet för årsstämman 2017 valdes dessa två revisorer på två år även på den årsstämman.

§ 16

Tillsättande av 3
personer för beredning
av nästa års val, varav
en sammankallande

Stämman beslutade att i utse följande valberedning (undantagsvis fyra
personer):
• Lennart Wallin, omval (sammankallande)
• Elizabeth Söderberg, omval
• Berit Lettse, omval
• Kjell-Åke Henriksson, nyval

§ 17

Fastställande av
årsavgift och budget

Budgeten fastställdes av årsstämman. Årsavgiften fastställdes av stämman
till 200 kr/år.

§ 18

Fastställande av
styrelsens arvoden

Stämman godkände en middag om året.

§ 19

Motioner

Två inkomna. Presenterades av motionären Elizabeth Söderberg.
Se bilaga 1 och 2.
Motion 1: Stämman lämnar bifall till motionen med förslag till styrelsen
att före sommaren ordna informationsmöte med kommunens tjänstemän,
eventuellt politiker för såväl Villaföreningens medlemmar som Solängens
och Edsängens samfälligheter i samverkan.
Motion 2: Stämman lämnar bifall till motionen med förslag till styrelsen
att kontakta Sollentuna kommun och Länsstyrelsen för att installera en
ramp i trappan för tillgång till bl.a. de två skyddsrummen.

§ 20

Grannsamverkan

Polisens planerade besök till onsdagen uppskjuts till ett senare
tillfälle.Broschyrer lades fram.

§ 21

Föreningsaktiviteter

Föreningens medlemmar kan gratis låna såväl lokalen som bord och
stolar. Information finns på föreningens hemsida.
Nästa aktivitet blir majbrasan. Medlemmar kan vända sig till Eileen
Pålsson med förslag om aktiviteter. Använd gärna e-postadressen
info@tornskogen.se eller Facebookgruppen.

§ 22

Övriga ärenden och
information

Den 25:e maj träder den nya personinformationslagen (GDPR) i kraft. Det
behövs därför ett tillägg i föreningens stadgar. Ändring i stadgarna kräver
godkännande av två årsstämmor. Under tiden lägger vi till en text vid
faktureringen, där vi talar om vilka data föreningen sparar och hur de
används, och att medlemmar i föreningen förutsätts godkänna detta.
Olle Johansson läste upp en text från Bolagsverket, en väldigt gammal
beskrivning på vad föreningen sysslar med. Måste uppdateras.

§ 23

Stämmans avslutande

Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Datum: 2018-04-27

Eileen Pålsson
Sekreterare
Justeras

Lennart Wallin

Karin Elding

Elizabeth Söderberg

Bilaga 1 – motion av Elizabeth Söderberg
Nytt förslag för påfart på Norrortsleden för att avlasta Frestavägen när Väsjöområdet färdigställts.
Bakgrund
Infrastrukturen kring Väsjöområdet är fortfarande inte löst på ett tillfredställande sätt. Kommunen sliter med
att hitta bra alternativ och risken är överhängande att det slutar med att Frestavägen blir det trafikkaos med
stillastående köer som vi upplevde innan Norrortsleden färdigställdes.
Förslag
Det har nu kommit upp en ide till nytt förslag för påfart på Norrortsleden som presenterats för kommunen.
Detta skulle betyda väldigt mycket för Villaägareföreningens medlemmar genom att trafikmiljön på
Frestavägen skulle kunna bibehålla en acceptabel nivå.
Vi vill därför att styrelsen försöker påverka politiker och tjänstemän inom kommunen att jobba för att detta
förslag kan bli verklighet.
Man får inte glömma att det är valår i år, vilket ger större möjligheter till att få politiker intresserade för att
vinna röster genom att engagera sig i frågor som kommer upp.

Bilaga 2 – motion av Elizabeth Söderberg
Samlingslokalen i Vaxmoraskolan används väldigt lite.
Bakgrund
Många i styrelsen har lagt ner ett otroligt fint jobb på att göra i ordning lokalen i skolan till en trivsam
samlingslokal, men den används väldigt sparsamt och har inte blivit den naturliga samlingspunkt i området
som var avsikten.
Förslag
1. Få bättre tillgänglighet till lokalen - den branta trappen hindrar många från att vilja utnyttja lokalen.
Jobba tillsammans med kommunen, skolan och tennisklubben för att få till stånd en ramp
istället för den branta trappen ner till källarlokalerna.
•

Skolans gymnastiklärare skulle kunna ha en vagn för att transportera sitt material som han
förvarar nere i källaren.

•

Tillgängligheten för både Villaägarnas lokal och Tennisklubbens bastu skulle öka för alla som
har lite svårt att använda den branta trappen.

•

Kommunen borde ta ett ansvar för tillgängligheten till skyddsrummet som borde vara tänkt att
kunna användas av alla områdets innevånare.

2. Gör lokalen mer synlig på hemsidan, lägg upp en bokningskalender och ta bort hyresavgiften för
grannaktiviteter. Om man ser att bridge-gänget har lokalen på tisdagar kanske man blir inspirerad att
lägga bokcirkeln på torsdagar och ser att fredagskvällen är ledig för en pubkväll
3. Använd föreningens pengar till att bjuda in trubadurer eller intressanta föreläsare. Skapa en rutin där
föreningens medlemmar kan ansöka om bidrag till att bjuda in till intressanta grannkvällar.
4. Låt lokalen förvalta den unika historiska bakgrunden till denna förening. Samla in fotografier från
områdets tidiga utveckling - förstora och sätt upp på väggarna. Be Lennart Wallin och andra som har
minnen komma och berätta. Kanske kan det bli en fortsättning på boken om Törnskogen så
småningom?

