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DAGORDNING 
vid Västerleds Trädgårdsstadsförenings årsmöte  
torsdagen den 25 april 2012, Nockebysalen, S:ta Birgitta kyrka. 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande  
  
§ 2 Anteckning av närvarande och justering av röstlängd 
  
§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 
  
§ 4  Val av två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet 
  
§ 5     Fråga om mötets behöriga utlysande 
  
§ 6  Fastställande av dagordningen 
  
§ 7  Styrelsens årsredovisning 
  
§ 8  Revisorernas berättelse 
 
§ 9  Fastställande av resultat- och balansräkning 
 
§ 10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§ 11  Beslut om disposition av överskott/underskott 
 
§ 12 Beslut om medlemsavgift och budget för nästkommande kalenderår 
 
§ 13 Beslut om ersättning till befattningshavare 
 
§ 14  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
 
§ 15 Val av ordförande och styrelseledamöter 
 
§ 16 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant  
 
§ 17 Val av valberedning 
 
§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet. Stadgerevision (se bilaga). 
 
§ 19 Behandling av inkomna förslag i behörig ordning hänskjutna till årsmötet 
 
§ 20 Ärenden som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling 
 
§ 21 Årsmötets avslutande 
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Till VTF:s årsmöte, 25 april 2012 
Förslag till revidering av stadgarnas §1 och §2 
 
Bakgrund 
VTF en lokalförening inom Villaägarnas Riksförbund. Ett medlemskap i VTF leder automatiskt till 
ett medlemskap i Villaägarna. Länge skötte VTF den så kallade »uppbörden« lokalt (inkasserade 
medlemsavgifter och redovisade till Villaägarna). Från och med 2011 sköts uppbörden centralt.  

I samband med övergången 2011 gjordes en revidering av Villaägarnas medlemsregister. Då upp-
täcktes att ca 800 av medlemmar i det centrala registret inte var registrerade som VTF-medlemmar, 
trots att de bodde i »VTF:s postnummerområde«. 

Detta fel är nu korrigerat och VTF är därmed, med ca 1500 medlemmar, den största villaföreningen 
i Stockholms kommun.  

 

Förslag till tillägg (understruket) 

 
§ 1 Ändamål 
Föreningen har till ändamål att främst tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i stadsdelar-
na Alvik, Äppelviken, Stora Mossen, Smedslätten, Ålsten, Höglandet, Nockeby och Nockebyhov. 
Från och med 2012 utvidgas området även till angränsande stadsdelar (se §2). I stadsdelarna skall 
trädgårdsstadens natur- och kulturvärden särskilt bevakas. 

 

§2 Medlemskap och medlemsavgift 
Personer som bor inom föreningens område kan söka medlemskap. Även personer som ansluts till 
föreningen via Villaägarnas Riksförbunds försorg, som bor i angränsanden stadsdelar som saknar 
egen lokalförening, välkomnas från och med 2012 som fullvärdiga medlemmar i Västerleds Träd-
gårdsstadsförening. Med medlem jämställs person, som ingår i samma hushåll. Rättigheter och 
skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en person per hushåll. 
Medlemsavgift utdebiteras per kalenderår och fastställes för nästkommande år vid föreningens års-
möte. 

Medlem äger på egen begäran utträda ur föreningen. Medlem som inte följer föreningens stadgar, 
styrelsens beslut eller på annat sätt motarbetar föreningens ändamål eller intressen kan uteslutas ur 
föreningen efter beslut av föreningens styrelse. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte. 

 

Detta förslag formulerades vid VTF:s styrelsemöte den 19 mars 201 

 

Christian Reimers 

Ordförande, Västerleds Trädgårdsstadsförening 


