
 
 

Dagordning årsmöte Lindö Villaägareförening 

2021-03-31 kl. 19:00-21:00 

Plats: Google meet  

 

Kallade: Medlemmar i Lindö Villaägareförening och styrelse 

1. Mötetsöppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
5. Godkännande och dagordningen 
6. Styrelse- och revisionsberättelser 

● Revisionsberättelse  
● Lukt och flugor 
● Samrådsuppdrag 
● Säker väg 
● Nedläggning av vår samarbetspartner Egnahemsägarna 
● Medlemsregister 
● Valborg 

7. Fråga om ansvarsfrihet 

Kan årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-2020. På 
grund av Covid 19 förlängdes verksamhetsåret med 1 år. 

8. Beslut om arvoden till styrelsen, vilkas fördelning styrelsen fattar beslut om 

Enligt tidigare belsut utgår inga arvoden till styrelsemedlemmar. 

9. Beslut om årsavgift för nästkommande år 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften kvarstår på nuvarande nivå, det vill säga 200 
kronor per år. 

10. Val av ordförande i styrelsen för kommande verksamhetsår 2021 



Val av ordförande, förslag: 

Ola Lindén, nyval för 1 år  

11. Val av övriga ordinarie ledamöter som är i tur att avgå 

Förslag: 

Luc Gosso, omval för 2 år (gäller för 2020+2021) 

Mattias Olsson, omval för 2 år (gäller för 2020+2021) 

Olle Felten, omval för 2 år  (gäller för 2020+2021) 

Gunilla Lindholm Felten, omval för 2 år (2021+2022) 

Bo Carlsson, nyval för 2 år (2021+2022) 

Mathias Bäcklund avgår  

12. Val av suppleanter på ett år 

Förslag: 

Johnny Dollerup, omval 

Caroline Oredsson, nyval  

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Förslag: 

Revisor, Chlifford Gustafsson 

Revisorssuppleanter, Åke Thalinsson och Lars Eklund.  

14. Val av valberedning 

I dagsläget är styrelsen valberedning.  

Inför nästa år, 2022, finns behov av två ledamöter och vi ber medlemmar att se över 
möjligheten att träda in som aktiv ledamot eller komma med förslag på lämpliga 
kandidater.  

Inför nästa årsmöte, 2022, finns behov av revisor och vi ber medlemmar att se över 
möjligheten att träda in eller komma med förslag på lämpliga kandidater.  

15. Från styrelsen framlagda ärenden för det kommande året 

Fokusområden, årsplanering 



Välkomna till Lindö, skylt vid Lindö infart  

Valborgsfirande inställt 

Uppföljning Lukt och ljud 

Uppföljning Säker väg 

Nytt medlemsregister 

Gäst i Lindö 

16. Motioner från medlemmar 
17. Beslut för ändring av stadgar, §3 Organisation 

Förslag till ny formulering av stadgar och beslutspunkt, med utgångspunkt från att vi 
inte längre kan tillhöra centralorganisationen Egnahemsägarna, efter det att 
organisationen lagt ner sin verksamhet 2020. 

I nedanstående förslag är stadgarnas nuvarande lydelse omformulerad, så att vi 
istället för att tvingas tillhöra Egnahemsägarna till att vi kan tillhöra en  
centralorganisation. Eventuell ny tillhörighet bör utredas av styrelsen som lämnar 

förslag till en eventuell sådan organisationstillhörighet till senast årsmötet 2022. 

Nuvarande lydelse finns kvar som genomstruken röd text för att förtydliga hur 
ändringarna formulerats och förhåller sig till den gamla lydelsen. Dessa röda 
textdelar ska inte finnas kvar efter antagandet. 

Stadgeändring genomförs genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten. 
Första beslutet tas på årsmötet i år och det andra tas senast vid årsmötet 2022.
 

Beslut 

Kan årsmötet besluta att i ett första beslut anta den föreslagna nya lydelsen av 
stadgarnas paragraf 3 – Organisation, med anledning av att centralorganisationen 
Egnahemsägarna avvecklats 2020? 

§3 Organisation 
Föreningen är ansluten till riksförbundet Egnahemsägarna.  
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Verkställande organ är 
föreningens styrelse. 
Föreningen kan tillhöra en centralorganisation. 

 
 

18. Övriga ärenden som mötet beslutar att ta upp till behandling och som på mötet 
EJ får leda till beslut 

Avtackning ledamöter och suppleanter 



Vi tackar styrelsemedlemmarna för ert engagemang i Lindö Villaägareförening och 
Lindö bostadsområde. 

Johnny Nilsson 

Neil Yman 

Mathias Bäcklund  

19. Mötets avslutande 


