
Vaxholms Villaägareförening 

Protokoll för ordinarie årsmöte 2021 

 

1) Plan och fråga om behörig utlysning: På grund av coronapandemin har årsmötet liksom 

förra året genomförts med e-post (brevpost för den lilla minoritet, som saknar internet). Den 

19/3 sändes ett förslag om detta förfaringssätt till alla medlemmar med länk till dagordningen 

och uppmaning att inkomma med eventuella motioner. Eftersom inga invändningar kom, 

sändes den 16/4 styrelsens förslag till beslut ut till alla medlemmar med länk till årsredovis-

ningen och med uppmaning att meddela eventuella invändningar till ordförande senast den 

25/4. Inga invändningar har inom den tiden inkommit. – Därmed uppfattas frågan om behörig 

utlysning med ja besvarad. 

2) Upprättande av röstlängd – uppfattas som gjord med sändlistor till medlemmarna. 

3) Dagordningen i enlighet med stadgan fastställdes i och med att inga invändningar 

inkommit. 

4) Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare: Föreslagna Svante Sundelin, 

Anders Widström respektive Ragnar Vannérus och Hugo Lemmer mötte inga invändningar 

och är därmed utsedda. 

5) Styrelsens verksamhetsberättelse har tillställts alla medlemmar. Inga invändningar har 

inkommit, varför berättelsen anses godkänd. 

6) Föreningens resultats- och balansräkningar har tillställts alla medlemmar. Inga invänd-

ningar har inkommit, varför räkenskaperna anses godkända. 

7) Revisionsberättelsen har tillställts alla medlemmar. 

8) Ansvarsfrihet för styrelsen rekommenderades av revisorerna. Inga invändningar har in-

kommit, varför ansvarsfrihet anses beviljad. 

9) Propositioner: Inga framlagda av styrelsen. 

10) Motioner: Inga inkomna från medlemmarna. 

11) Verksamhetsplan för år 2021 har tillställts alla medlemmar.  Inga invändningar har in-

kommit, varför planen anses fastställd. 

12) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i den nya styrelsen:  Stadgan före-

skriver 3-7 ledamöter inklusive ordförande och 1-2 suppleanter. Förslaget om oförändrat 7 

ledamöter och 1 suppleant mötte inga invändningar, varför antalet anses beslutat. 

13) Fastställande av arvoden till styrelsen: Hittills har ordförande fått 999 kr/år, övriga 

ledamöter 600. Eftersom alla i styrelsen nu har aktiva uppgifter, föreslogs 999 kr till alla. Inga 

invändningar har inkommit, varför detta anses beslutat. 

14) Fastställande av budget för år 2021: Styrelsens förslag har tillställts alla medlemmar 

med den ekonomiska redovisningen. Inga invändningar har inkommit, varför förslaget anses 

fastställt. 



15) Föreningsavgiften har många år varit oförändrad 45 kr/år. Vid förra årsmötet beslöts, att 

vi inte skulle taga ut någon avgift alls för år 2021. Detta visade sig vara svårt att genomföra 

för förbundet, som står för inkasseringen. Därför har styrelsen föreslagit oförändrad avgift 45 

kr/år. Inga invändningar har inkommit, varför beloppet anses beslutat. 

16) Val av ordförande för en tid av 1 år: Styrelsen, som fungerar som valberedning, har före-

slagit nyval av ledamoten Carl Ekman. Inga invändningar har inkommit, varför valet anses 

beslutat. 

17) Val av övriga ledamöter för en tid av 1 eller 2 år: Anders Widström, Göran Örjebo, 

Greger Lundqvist och Tomas Andrén har 1 år kvar av tidigare mandat. Svante Sundelin och 

Johan Fernros har föreslagits som ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Eftersom inga in-

vändningar inkommit, uppfattas valet som fastställt. 

18) Val av suppleant för en tid av 1 år: Förslaget att Bo Lindström återväljes har inte mött 

några invändningar och uppfattas därmed som beslutat. 

19) Val av revisor(er) och revisorssuppleant: Styrelsen förslag om omval av Kerstin 

Edgren som revisor för en tid av 2 år respektive omval av Anders Mattsson för en tid av 1 år 

har inte mött invändningar och anses därmed beslutat. 

20) Valberedning har varit extra svår att utse vid årets möte på distans. Därför måste beslutet 

åter bli, att styrelsen får fungera som valberedning. 

21) Övriga frågor: Inga har inkommit. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Anders Widström  Ragnar Vannérus Hugo Lemmer 


