
Havsbadens Villaägarförening

Protokoll från årsmötet den 18 augusti 2019

Närvarande: 10 Hushåll (medlemskap följer hushåll, ej antal personer)

Styrelsen (Finn Brykt, Eva Nelson, Jenni Kriborg, Jukka Kaikkonen, PA Malmgren, 
Ulla Lundström) 

§ 1. Årsmötet öppnades av ordförande Finn Brykt.

§ 2. Årsmötet föreslår och godkänner Finn Brykt som mötesordförande.

§ 3. Årsmötet föreslår och godkänner Ulla Lundström som mötessekreterare.

§ 4. Årsmötet föreslår och godkänner Eva Nelson och PA Malmgren som justeringsmän.

§ 5 Årsmötet godkänner att kallelsen utlyst på korrekt sätt via Sommarblad, Hemsida, 4 Anslagstavlor.

§ 6. Årsmötet godkänner årsberättelse

§ 7. Årsmötet godkänner föregående års protokoll.

§ 8. Årsmötet godkänner revisionsberättelse.

§ 9. Ordförande redogör för föreningens ekonomi.

§ 10. Ordförande informerar att vi nu är minst 160 medlemmar. Stora förändringar sedan föregående 
år är att vi har medlemskap för kalenderår samt att boende på Parallelltrapetsen har inkluderats i 
föreningen. Det har varit 8 styrelsemöten

§ 11. Årsmötet beviljande ansvarsfrihet för styrelsen av BR och RR för redovisningsåret 2018 

§ 12. Valberedningen föreslår att Finn Brykt, Jukka Kaikkonen, Jenni Kriborg, PA Malmborg och Ulla
Lundström kvarstår som styrelseledamöter. Daniel Koch avgår av personliga skäl. Eva Nelson kvarstår
som adjungerad.

§ 13. Valberedningen föreslår att Lennart Gustafsson fortsätter som revisor för året 2020. Årsmötet 
godkänner valberedningens förslag.

 § 14. Mikael Modig föreslås att vara valberedning även för 2020. Årsmötet godkänner 
valberedningens förslag.

§ 15. Fjolårets förslag till medlemsavgift med 150 kr för kalenderår kvarstår. 



§ 14. Årsmötet godkänner att detta möte även är ett extra medlemsmöte och godkänner 
stadgeändringen med att boende på Parallelltrapetsen ska inkluderas i Havsbadens Villaförening.

§ 15. Eva Nelson rapporterar att ”Mark och miljögruppen” träffas 2-4 gånger/år samt 1gång/år med de 
kommunala tjänstemännen Anders Lundin och Geraldnine Tiere. Och i förekommande ärenden med 
andra kommunala tjänstemän. Vad gäller gator/vägar (fartkamera) med Björn Adlerberth. 

§ 16. Nyhet för året är att Facebook har stängts ner samt att en Hemsida har startats upp. Det fanns 
önskemål från några medlemmar att Facebook ska öppnas igen. Det har under året varit två AW, varit 
ett Badrock och ett Midsommarfirande

§ 17. Jukka presenterar årets vinnare till Solrostävlingen. Det delades ut solrosfrön till intresserade 
hushåll. Det var 6 hushåll som deltog i tävlingen. Vinnare för året blev Åsa Lidén, Havsbadsvägen 125
med en solros på 2,35m hög.

§ 18. Det har inom området satts upp Grannsamverkansskyltar, det är Jim Britén och PA Malmgren 
som är engagerade och har kontakt med polisen.

 
§ 19. Ordförande avtackar avgående ledamöter Daniel Koch och Eva Nelson.

§ 20. Det meddelas att nästa AW sker den 22/11 2019.

§ 21. Före mötet delas det ut en enkät för att få information om vad medlemmarna önskar att 
föreningen ska syssla med. Enkäten insamlas och ska sammanställas. Resultatet kommer att tas upp 
och diskuteras på nästa styrelsemöte.

§ 22. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ulla Lundström Finn Brykt

Sekreterare                     Ordförande       

Eva Nelson                                                            Per Anders Malmgren

Justeringsman Justeringsman


