Protokoll fört vidldala Villaägare Ekonomisk Förenings
årsmöte den 16 maj 2019 kl. 18.00 på ldalaskolan
14 deltagare

.

Ordftirande lngela Ohlsson hälsade alla välkomna och ftirklarade motet öppnat.

.

Dagordningengodkiindes.

.

Ordftrande Ingela Ohlsson valdes att leda mötet.

.

Tilljusteringsman valdes Bo Landgren och Sivert Gardell

.

Kallelsen till årsmötet godkiindes.

.

Stlrelsens verksamhetsberättelse godkiindes.

o

Revisoremas verksamhetsberättelse godkiindes.

r
.
.

Kassören Joakim Svensson redogjorde for vilka kostnader som ingick i
omkostnader enligt balansräkningen varefter den godkiindes.
St_welsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsavgiften fiir 2020 är oftirändrad med i00 kr per år.

r

Aryoden ftrr 2020 är oforändrade.

r

Till ordinarie styrelseledamot

på 2 år invaldes Magnus Sommanson och Karin

Delin.

.

Till ordfiirande på I

o

Till

o
o

Till revisor

Till revisorssuppleant

på 2 år omvaldes Bo

o

Till valberedning på I

år omvaldes Carl-Axel Wildt och Christer Hansson.

r

Allmän information.

styrelsesuppleant på 2 år valdes Anita Andersson och Per Karlsson.
på 2

åLr

omvaldes Sivert Gardell.

Ordforanden redogiorde

.

år omvaldes Ingela Ohlsson,

landgren.

:

att ldalagården nu är såld till IT Support, etr Veberöds ftiretag och att det
eyentuellt kommer gå att fortsätta hyra lokal.

o

att ft,reningen nu även har en grupp på Facebook ftir alla medlemmar. Den
kommer kopplas ihop med den existerande sidan och ft)rhoppningsvis göra det
lättare att engagera fler i filreningen.

.

atl kommunen håller på att ta fram en fiirdjupning av översiktsplanen ft)r
Veberöd och det har därftir arrangerats i/ra öppna möten på Medborgarkontoret
där man kan komma och stiilla frågor. Planen är en relativt stor utbyggnad av byn
där delar avldala ingår så ftireningen fortsåitter bevaka detta och kommer även
ha en dialog med Byarådet.

o
o

Önskemål om en klätterstälning, sandiåda, linbana vinds§dd och grillplats till
lekplatsen har mottagits. Medlemmama var positiva till att göra mer kring lekplatsen
men det finns dock begränsningar på grund av olika regelverk. Ett ltirsta steg är dock
aft ta bort de trasiga fotbollsmålen Bo Landgren tar den ffigan vidare.

.
.

Motioner och övrig inlormation.

Styrelsen {tireslog att

vi anordnar en sommarfest och ska välja ett datum.

En fiåga mottogs vad som gäller angående soptunnorna. Detta område sköts av
Idala vägsamfiillighet och mer går att läsa på deras hemsida:
http://idala.orEy'idalava g/sootomnin g.pho

r

Ordftirande tackade for visat intresse och mötet avslutades.

Veberöd 2019-06-04
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