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r.

Ordforande Ingela Ohlsson hiilsade alla vilkomna och forklarade motet oppnat.

z. Dagordningen godkdndes.

3

Ordforande Ingela Ohlsson valdes att leda irsmotet.

a. Till justeringsmdn valdes Bo Landgren och Jonas Adolfsson.
5. I(allelse till irsmotet godkindes.

6. Styrelsens verksamhetsberiittelse

go

dkdndes.

7. Revisorernas verksamhetsberittelse godkdndes.
8. Balansrikningen godkindes.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
ro. A,rsavgiften for zorT ar ofordndrad med roo kr per
rr. Arvoden

ir.

pi z ooo kr som fordelas inom sryrelsen.

ir

rz.

Till styrelseledamot

pA z

r3.

Till ordfrirande

flr omvaldes Ingela Ohlsson.

p& r

omvaldes Ingeia Ohlsson och Frederik Degrande.

r4. Till val av r ordinarie styrelseledamot pA r

ir avgiencle

Yvonne Engblom.

Ingen ersittare funnen, platsen vakant.
r5. Till val av styrelseledamot pA z 5r omvaldes I(jetil Hoijland.
16.

Till val av r sfyrelsesuppleant pi r flr avg5"ende Ifuistoffer Jeppsson.
Ingen ersdttare funnen, platsen vakant.

r7. Till val av revisor pA z
r8. Till val av revisor
19.

ir

pi r ir

omvaldes Roland Nilsson.
Jonas Widtfelter.

Till val av revisorssuppleant

pA z 5r omvaldes Gunnar Skoog.

zo. Till val av valberedningen omvaldes Carl-Axel

Wildt och Christer Hansson.

zr. Allmin information.
Lekplatsen har byggts ut med - stor gungstelhing med 2 gungor for smA barn- z
gungstailningar pi fiddrar fcir smi barn - Bollplank har byggts - Trappa till rutschbana
har satts upp - z bord/biinkar har utplacerats.
Ett stort tack till I(jetil och hans medhjilpare som gjort ett mycket bra jobb.

Planerna for Fokus Veberod har bevakats under 6ret. Deltagande
detta samt moten med ovriga samhillsfrAgor har skett.

pi

mciten angiende

Enskilda skrivelser till kommunen angiende nedldggningen av Idala skolan har gjorts
och insindare till tidningen i irendet i samarbete med ByarAdet och Fciretags alliansen.
Tidigare Ar har styrelsen bland annat skickat skrivelser till kommunen samt ovriga
berorda myndigheter betriiffande oversiktsplan, bestridande av planerna for
jirnvdgsspir och station ldngs Nils Pils vig och fAtt dessa stoppade, skrivelser
angiende hSllplatser. Bestlidt och overklagat planerna frir bebyggelse av gronomrAdet
mellan Dorrodsvdgen och Idalavdgen.

Problem med hemsidan har funnits under iret men ny ansvarig har tillftilliE tillsats
rned forhoppning om bittre och aktuellare informationsflode. Ny permanent ansvarig
sokes for skotsel av uppdatering av hemsidan.
Hernsidan planeras att utokas med mojlighet for foretag och hanwerkare att erbjuda
sina tjinster och for medlemmarna att enkelt kunna hitta s&dana ntr det behrjvs. For
fciretagare och hantverkare boende pi Idala kornmer tjdnsten att vara gratis for ovriga
kommer en ligre summa att tas ut for att finansiera kostnaderna av sida

Planer finns pi att kopa in ett storre paffytelt samt bord och bilnkar for att erbjuda
medlemmarna att kunna hyra fcir en rimlig summa nfrr de ska anordna fest av olika
slag.

Sp&ngarna over bdcken ska itgdrdas under 6ret.

Invigningsfest av lekplatsen planeras eventuellt
borjat.

till

nAgon helg i augusti

nir skolorna

Medlemmarna framforde onskemil om att en trappa ska byggas pi baksidan av backen
vid lekplatsen for att underliitta for de smi barnen att ta sig upp. Likasi att nisslor och
ogrds pi densamma skulle tas bort i storsta mojliga min.

Forslag framfordes om att villaforeningens irsmote skuile sammanfalla med
vigsamfHllighetens for att fh ett storre antal deltagare pi motet.

zz. Inga motioner inkomna.
23.

Avtackning av avgflende sekreterare Yvonne Engblom. Ingela tackar for visat
intresse och avslutar mtitet.

Veberod zo16-o7-27
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