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Protokoll fört vid Västerleds Trädgårdsstadsförenings årsmöte  
torsdagen den 27 april 2011 i Nockebysalen, S:ta Birgitta kyrka. 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande  
Ordförande Christian Reimers hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Anteckning av närvarande och justering av röstlängd 
Upprop förrättades genom anteckning på närvarolista, bilaga 1. 17 medlemmar var närvarande.   
 
§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Christian Reimers och till sekreterare valdes Solveig Sundell.  
 
§ 4  Val av två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet 
Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Eva Jäderberg och Bengt Windelhed.  
 
§ 5     Fråga om mötets behöriga utlysande 
Fastställdes att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  
 
§ 6  Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 7  Styrelsens årsredovisning 
Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2009 fanns tillgängligt på årsmötet. Den godkändes och 
lades till handlingarna.  
 
§ 8  Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna. 
 
§ 9  Fastställande av resultat- och balansräkning 
På revisorernas förslag fastställde årsmötet den i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkning-
en per den 31/12 2009. 
 
§ 10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning. 
 
§ 11  Beslut om disposition av överskott/underskott 
Årsmötet beslöt att det gågna årets överskott, 2 759 kronor, skulle överföras i ny räkning.  
 
§ 12 Beslut om medlemsavgift och budget för nästkommande kalenderår 
Årsavgiften till Villaägarnas riksförbund är enligt kongressbeslut fastställd till 325 kronor för 2010 
och 2011. På styrelsens förslag beslöt årsmötet att VTF:s del av årsavgiften är oförändrad 45 kro-
nor. Den totala årsavgiften för 2011 blir därmed oförändrat 370 kronor. 
Styrelsens förslag till budget för 2010 godkändes. 
 
§ 13 Beslut om ersättning till befattningshavare 
Årsmötet beslöt att arvoden ej ska utgå till styrelse och revisorer, men att ett belopp upp till 7 000 
kronor står till styrelsens förfogande för att täcka kostnader för styrelsearbetet.   
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§ 14  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Styrelesen har enbart ordinarie ledamöter. Efter förslag från valberedningen fastställdes att styrelsen 
ska vara ordförande samt åtta ordinarie ledamöter. Under 2010 har styrelsen bestått av 10 personer.  
 
§ 15Val av ordförande och styrelseledamöter 
Efter förslag från valberedningen valdes till  

Ordförande   Christian Riemers omval, ett år 

Ordinarie ledamöter, med två års mandatperiod, fram till årsmötet 2013  
Vice ordförande   Jan Svanberg  omval, två år 
Ledamot  Tony Ruster  omval, två år 
Ledamot   Ulla Ericson  nyval, två år 
Ledamot  Ulf Anstenius nyval, två år 
Ledamot  Gunilla Lilie Bauer nyval, två år 

 

Ordinarie ledamöter, valda vid årsmötet 2010, fram till årsmötet 2012 
Ledamot   Greger Nylén  fullföljer 
Ledamot   Solveig Sundell fullföler 
Ledamot  Tove Stenbeck fullföljer 

 
Följande personer lämnar styrelsen 
Christina Bohman 
Ann Holmgren 
Lars Claesson 
Torsten Löfgren 
 
§ 16 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant  
Till revisorer på ett år omvaldes Åke Danielsson och Lotta Nybleus. 
Till revisorssuppleant på ett år, Ann Holmgren, nyval. 
 
§ 17 Val av valberedning 
Gunilla Löfgren omvaldes till sammankallande i valberedning. 
Samtliga val var enhälliga. 
 
§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet. Stadgerevision. 
Ordföranden gick igenom förslaget till nya stadgar med de smärre justeringar i den nya texten som 
föreslogs och antogs vid årsmötet 2010. Årsmötet bekräftade beslutet från 2010 och de nya stadgar-
na är därmed giltiga. 

 

§ 19 Behandling av inkomna förslag i behörig ordning hänskjutna till årsmötet 
Inga sådana förslag förelåg. 

 

§ 20 Ärenden som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling 
Inga ärenden togs upp under denna punkt. 
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§ 21 Årsmötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat förtroende och de närvarande för visat intresse och förklarade årsmö-
tesförhandlingarna avslutade.  

 

 

 

Solveig Sundell 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

              Christian Reimers            Eva Jäderberg   Bengt Windelhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvarolista     
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Namn     

Christian Reimers 
Solveig Sundell 
Rune Bobert 
Rune Axenborg 
Brita Axenborg 
Martin Bauer 
Gunilla Lilie Bauer 
Gun Löfquist 
Bengt Windelhed 
Ulla Ericson 
Per Lundberg 
Eva Jäderberg 
Ulf Anstenius 
Tove Stenbeck 
Greger Nylén 
Tony Ruster 
Jan Svanberg  


