
Protokoll fört vid ldala villaägare ekonomisk förenings
årsmste den ä4 juni kl 18:30 på lekplatsen.

Närvarande 22 medlemmar.

L Ordfarande Ingela Ohlsson hälsade alla välkomna och florklarade mötet öppnat.

?. Dagordningen läststålides.

3. Ordforande Ingela Ohlsson valdes att leda möttet.

4. 'Iill justeringsnTän valdes Bo Hellberg och Sivert Sarciell.

5. Kailelse till årsrnötet godktindes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse godkandes.

7. Revisorernas verksamhetsberätteise godkandes.

8. Kassören Joakim Svensson redogiorde flor vilka kostnader sorx ingick i ornkostnader
enligt bal ansräkningen. varefter den godkändes.

9. Styrelsen beviliades ansvarsfrihet.

i0 Årsavgiften ftir 2021 fastställdes till i00 kronor per år.

1 1. Arvoden. Numera ingår även valberedningen, tatalt 2 300 kronor.

12. Till ordinarie stwelseledamöter på 2 år valdes Joakim svensson och Per Karlsson.

I3. Tili ordfcrrande på 1 år valdes Karia Delin.

I4 Till styreisesuppleanter pä2 fu vald.es Anita Andersson och Badii Wildt-Persscn.

t 5. Till revisor pä 2 är valdes Ingrid Lundin.

16. Till revisorsuppleant på 2 år omvaldes Gunnar Skoog.

17. Till valberedning på 1 år valdes Hanna lVtarkstrom och Martin Joustra.

I8. Förer"ringens framtid. Ordforande öppnade för diskussion:

Konsensus bland inedlemmarna att foreningen har en viktig funktion att frlla fiamfor allt
som remissinstans samt att arbeta fi:r att bibehåila den karaktär som området har och
bland annat vara en röst när det kommer till kommunens översiktsplan för Veberöd.

Bristen på engageman-e har varit ett prohlem * det behövs nya sätt att arbeta på for att nå
ut till och engagerä fler medlernmar. Försiag att man tiilsätter albetsgrupper och
tydliggöra vilka områden floreningen skall arbeta iled.



1S. ÅIltrrArr informati*a * inget att rappartera.

20. Inkomna motioner samt övrigt,

Motion I : Bygga mountainbike-bana på fotbollsplanenilekplarsen.
Itl.FJ, redogjorde niirmare for vad som avsågs. Det rdr sig orri err så kallad
Fusiptraekba*a på e* dci av f*tb*lfspian*n. Tili exerNpel etr L f*rmad del längs
två kanter Beräknad kostnacl 30 - 50 tusen kronor.

h{oti*n ?: {Jtöka }*kp}aisen rned klater*tii1}ningar. §ertiknad k*stnad 3 * 5 tusen kr***r.
Förslager bif§lis,

M*tian 3: §ygga utegym på futb*ltsplar:*arllekplatsen.

Mötet besl*tade att gå vidare med *lla trc &r*lage*, tnsr att alla tr* måste ge*om*rbetas
ytteriiggare *å:nt diskuter*s med markägaren innar slutgi.ltigt besåed kan t*s.

*wigt;

E'Ärfråcan Lnm,,^- ^* *.i;l;,,L^+.*L*^.lJ^ -*å*^^*^ ;-,^.. ^^L : -^^r.-*-:--^.:tI Lx^r,^- -.qL v, rrqåurr nvlrr *PF, vur rrrvJrr6rrvr cLrL urE\ru<t åy(Lrr$d'ltt(l" uv§t uriil I illl§lultlilit{ ull ualultsll §ä
aff man kan komma over med permobil. Kan vara svårt men värt att diskutera rned
Idala*sickar*n s*m tidigare hjälpt till att bya ut / florbattra måtrga av spå*garua.

Ordforande avtackade avgående revisor Roland Nilsson, avgående valberedarna Carl-
Axel Wildt-Persson samt Krister Hansson for deras arbete oih *ngugemang i foreningen
under många år.

2tr - Mötet *vsiutades efter avtackning av avgående ordfarar:rie lngela Ohisson for ltennes
engagerade *eh *uttröttliga arbetc &r Idaias skull de serl**te 3 d+*e*nieme.
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