
Protokoll från årsmöte i

NORRVIKEI{S VILLAAGAREFORENING

Plats: Norrvikens skola

Tid: 2018-03-08, 19.00 -21:00

Deltagare: 7 styrelseledamöter samt 14 medlemmar

Q 1. Öppnande av mötet'senom stvrelsens ordfiirande.

Styrelsens ordftirande Jan Sannergren ftirklarade årsmötet öppnat.

82. Antecknins av närvarande och upprättande av röstlängd.

De närvarande medlemmarna antecknade sig på utlagda listor. Antalet närvarande var 2l
varav 7 var styrelsemedlemmar.

S3. Val av ordfiirande. sekreterare och iusterare. tillika rösträknare. fiir mötet.

Till mötesfunktionärer utsågs :

I4. Fråea om mötets behöriea utlvsnine.

Mötet ftirklarades utlyst i enlighet med stadgarna som säger att kallelsen ska skickas ut eller
annonseras minst 30 dagar i ftirväg. Kallelsen har funnits på ftireningens hemsida i en månad

och hår även skickats till varje medlem cirka2 veckor ftire arsmötet

Ordftirande:
Sekreterare:
Justeringsman:
Justeringsman:

Jan Sannergren
Per-Inge Gyllenhammar
Ulla-Bella Gylleus
Bengt-Olof Danielson

frd I



S 5. Fastställande av daeordnine

Den loreslagna dagordningen fastställdes'

ordfiiranden Jan sannergren presenterade den nuvarande styrelsen. Tillsammans med Gunnar

Lustig och ftiredrog Jan ierksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017 (bilaga l)'

Mötet godkåinde verksamhetsberättelsen'

87. Fastställande av resultat och balansräknins'

Kassören, Jan-Otto Lindell presenterade ftlreningens ekonomiska situation samt

resultaträirningen ftir verksamhetsåret 2017. Den vid årsskiftet rådande balansr?ikningen

presenterades. Resultatråikningen visade på ett underskott på 8491 kr'

Mötet godkände resultat- och balansräkningen (bilaga 2)'

88. Behandling av revisionsberättelse'

Kassören, Jan-Otto Lindell, ft)redrog revisionsberättelsen, skriven av foreningens revisor

Sara Einarsson' 
rtvrersen ansvarsfrihet.Revisionsberättelsen rekommenderade styrelsen ansvarsfrih

Mötet godkände revisionsberättelsen (bilaga 3)'

Q9. Fråea om ansvarsfrihet.

Mötet beviljade ansvarsfrihet for styrelsen'

Q10. Behandline av fiirslae från stvrelsen'

Styrelsen hade inga ft)rslag.

811. Behandling av inkomna motioner'

Inga motioner hade inkommit.

Det beslöts att ftireningens arsavgift ska vara 60 kr'
Avgiften ingår som en del i årsavgrften till Villaägarna'



813. Beslut om arvoden.

Det beslöts att arvodena skulle vara oftiråindrade (totalt 4000 kI).

814. Budeet 2018.

Ordft)randen presenterade styrelsens ftirslag på budget ftr 2018. Utgifterna ftir
Valborgsfirandet och höstkonserten går till största delen till unga lokala musiker som vi giirna

vill belöna.
Styrelsen kommer att söka bidrag fran den centrala Villaägareftireningen även under 2018.

Eva Mossfeldt ftireslog att vi ska be om frivilliga bidrag vid Valborgsmässoelden.

Hembygdsfiireningen gör det vid rridsommarfirandet med lyckat resultat.

Mötet godkände budgetftirslaget (bilaga 4).

I 15. Fastställande av antalet ledamöter i stvrelsen.

Mötet fastslog att styrelsen ska bestå av ordftirande, fem ordinarie ledamöter, samt tre

suppleanter.

S16. Valavord@

Mötet beslöt attväljaJan Sannergren som ordftirande i styrelsen till årsmötet2019.

Q 17. Val av övrisa ledamöter i stvrelsen.

Efter valberedningens fiirslag, som presenterades av Eva Mossfeldt, beslöt mötet att välja

ftiljande övriga ledamöter i styrelsen:

Geny Johansson omval till årsmöte 2019120 (2 ät)
Viveka Eriksson omval till arsmöte 2019120 (2 är)

Gunnar Lustig redan vald till nästa årsmöte 2018/19 (l år)

Curt Berglund redan vald till nästa årsmöte20l8ll9 (l å0
Jan-Otto Lindell redan vald till nästa årsmöte2018/19 (1 år)

Per-Inge Gyllenhammar redan vald till nästa arsmöte 2018/19 suppleant (1 ar)

Charlotte Breimer Törnqvist omval till årsmöte 2019120 suppleant (2 är)

Eva Schreiber redan vald till nästa årsmöte 20l8ll9 suppleant (2 fu)

E 18. Val av revisor och ersättare.

Efter ftirslag från valberedningen beslöt mötet att som revisorer välja:

Sara Einarsson omval till nästa arsmöte 2018/19(l år)

Bengt-Olof Danielson omval till nästa arsmöte 20l8ll9 suppleant (l å0

ft,rf4f



I 19. Val av valberednine.

Mötet beslöt att välja ftiljande ledamöter i valberedningen ftir verksamhetsåret 2018:

EvaMossfeldt (sammankallande) omvaltill nästaarsmöte 20l8ll9(l fu)

Äru n.tgtrrna 
' omval till nästa arsmöte 20l8ll9 (l år)

I20 Övriea fråeor
I"gr, ö"rtg" ftåg"t tar anmälda vid fastställande av dagordningen.

Frågeställningar som aktualiserades var:

Bättre skyltning av hastighetsgriinsen på motorvägen'

Tryggheten i Norrvikens centrum.

Belysningen på IP.
Framtiden ftir Norrvikens centrum, kommunen har aviserat en frågestund med politiker och

tjiinstemän, preliminärt lördagen t414. sekommunens annonsering eller ftireningens hemsida

ftir definitir.t besked

Styrelsen tar med sig frågeställningarna till mötena med kommunen.

Q 22. Mötets avslutande

Ordfiiranden fi)rklarade mötet ftir avslutat.

Vid protokollet:

Per-Inge Gyllenhammar

Justeras: Justeras:

fulL.6r/L f7a^,-
Ulla-Bella Gylleus

Efter mötet ftireläste Anders Rubenhag från SEOM om solcellslösningar'

Information finns på SEOMs hemsida

il*il.Ml/^;
Bengfolof DHnielson
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Norruikens Villaägarefiirening
Verksamhetsberättelse for 2017 I 2018

Ärsmötet den 16 mars2017, vilket hölls i ett klassrum i Norrvikens skol4 samlade 40 medlemmar'

Efter årsmötesfiirhandlingama höll Mats Cardell, kassör i Sollentuna Kanotsällskap, ett mycket

uppskattat öredrag om pianema fiir Sollentunas nya Sjösportcent€r vid Norrvikens södra shand.

Styrelsens ledamöter har under året varit Jan Sanne,qgren (ordförande), Gunnar Lustig (vice

ordforande), Jan-Otto Lindell (kasstir), Viveka Eriksson (sekreterare), Curt Berglund och Gerry

Johansson. Styrelsens suppleanter har varit Per Inge Gyllenhammar, Charlotte Breimer-Tömqvist

samt Eva Schreiber.
Antalet medlemmar har under de senaste fuenlegat ofiirändrat på runt 500 medlemmar men fiir att

bli starkare som påtryckargrupp behöver vi bli åin fler. Vi har lokalt under senare år delat ut

nyhetsbrev till alla hushåll, ca 1300, i vårt upptagningsområde fiir att sprida kunskap om vilket

arbete som görs i den lokala öreningen.
Styrelsen hL sammanträtt 9 gånge", men också genomört ett flertal protokollforda möten med

enskilda politiker eller tjänstemän i kommunen. Till detta skall läggas ett antal mail- och

telefonkontakter med handläggare och beslutsfattare inom olika områden i kommunen.

Föreningens inkomster och utgifter samt tillgångar framgår av bifogade bokslut.

De mer ordinarie iirenden som berörts vid fiireningens kontakter med kommune,ns represe'ntanter,

har huvudsakligen handlat o* 11lrniljö, Planfrågor, Trafiksäkerhet och Buller.

Valborgsfirsndet på Torparåingen blev även i år en succö med ca 400 nåirvarande Norrvikenbor.

Stilenligt ge,nomfiird med ett fantastiskt vårtal av Ida Texell, Brandchef på Attunda" och vårsångo

av manskören ur Sollentuna Gosskör under ledning av Maria och David Stadell. Tillsanmans med

en sprakande Valborpbrasa en oslagbar kombination.

För andra året genomfi5rdes Norrvikenvarvet tillsammans med Villaägarnas dag lördagen 2

september och blev återigen en jättezuccö med 65 deltagare varav 25 barn. Ett stort tack till Eva och

Charlotte 6r deras stora engagemang och naturligtvis räknar vi med en fortsättning av denna

aktivitet. Vi tackar ännu en gång våra sponsorer Percys, Norrviken ICA och frisörsalong Saxess fiir
generösa priser samt frukt och dryck till deltagarna.

Den numera taditionsenliga llöstkonserten i Sollentuna Kyrka ägde rum söndagen den 29:e

oktober. lnnan konserten fick vi en guidad vandring genom kyrkogården under ledning av Rolf
Hagstedt. Fantastisk:t mycket intressant information och god anslutning tots det bistra vädret.

Konserten leddes som vanligt av Gerry och bj<id på i vanlig ordning en blandning av opera-jazzoch

allsang och publiken i den fullsatta kyrkan njöt i fulla drag av all skönsång.

wwwnorrvikensvillastad. se
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Trafik och buller

Föreningen uppvaktar kommunen och berörda myndigheter tillsammans med andra foreningar och
privatpersoner. Vi fiirsöker påverka och bevaka vad som händer. Det relativt nyinrättade
Miljöutskottet vid kommunstyrelsen innebär en kompetens och - kapacitetshöjning nåir det gäller
bullerfrågor.
Kommunen hade tidigare begåirt hos Trafikverket att en ny trafikplats iordningsställs på E4 frr att
bereda Vibyboma direkt tillgang till motorvägen. Den teoretiskt möjliga vägen till Rotebroleden
låings golfbanans östra griins bedömdes då som mycket svår att genomfiira då marken innehåller en
måingd fornliimningar som skulle störas i samband med ett vägbygge. En arkeologisk kartläggring
iir dock inget oöverstigligt problem och skulle sannolikt öppna frr en trafikled som ter sig alltmer
nödvåindig med tanke på den ståindigt ökande trafiken till - och fran Viby. Tyvåirr fiir vi nog anse att
lösningen av "Vibytrafiken" (ca 9000 fordon/dygn) iir avlägsen då inga ätgärder för att ge den
tillgång till Rotebroleden (ca23000 fordon ldygD har vidtagits i samband med breddningen.
De sänlda hastighetsgråinserna på E4 fungerar inte alls bra då alltfiir många har väldigt bråttom fööi
Norrviken. Våra mätningar visar tyvän ingen signifikant minskning av bullret (borde vara ca.2-3
dB(A) ) vilket vore faller om skyltad hastighet efterlevs. En mätning fran 2016 visar att
medelhastigheten i höjd med Snickarbacken var 12 l5km/tim högre iin tillåtet under
vinterdäckssäsongen!
En viss nedgang av halten kvävedioxid och en minskning av partikelfraktion PM 10 har dock

registrerats efter sänkningen. Trots ett något lugnare tempo kan dock partikelhalten uppgå till > 300
pg I mt luft niir vägbanan äir torr vintertid.
Ett litet, men dock steg framåt, ndr det gäller dåimpning av buller kan skönjas nåir fortsatta
mätningar vid Rotsundabackens 'lysta asfalt" visat att en reduktion av bullret är bestående under
relativt lang tid, dock med minskande effektivitet från år till år. Vi får hoppas att pägäende
utvåirdering motiverar en övergång till tyst beläggning päE 4 genom hela kommunen.
Noteras bör i detta sammanhang den stiindigt stegrade bullerbelastningen fran ökande trafik. År
2005 var utbyggnaden till tre filer på E4 ferdig och hithörande justeringar av bullerdiimpningen
genomftirda. Trafikflödet norr om Häggvik (mätpunkt i höjd med Snickarbacken) uppmätt 2006 var
77900,2010 84000 fordon per årsmedeldygn och 20ll 107000 angivet per vardagsmedeldygn och
prognostiseras uppgå till 152000 (!) per vardagsmedeldygn om ca 20 är, allt enligt Vägverkets
statistik och prognoser. Bullerskyddet åir inte fiirbättrats i takt med den ökande trafiken!
Vi arbetar, via kommunen, ör att fii gehör for kravet att den sammanlagda bullerbelastningen
fran kommunens vägar, E-4, jarnväg och flyg beråiknas och fiir vara dimensionerande fiir planering
och omfattning av bullerdiimpande åtgiirder. Kommunen har under 2016117 giort en ny
övergripandekartläggningavbul1ermedåtfoljandehandlingsplan,''Åtgåirdsprogrammotbullerftir
Sollentuna Kommun 2018 -2023.
Yärt att notera åir att den bullerutredning i enkätfonn som kommunen giorde i Silverdal, i samarbete
med KTH och Södertöms Högskol4 visade att störningarna fran vägtrafik och tåg var större iin de
som beråiknats utifran teoretiska bullerkartor vilket åir det vanliga underlaget for beriikning av
fiirväntat buller. Resultatet iir helt i linje med erfarenheten från vår egen 15 år gamla stora
enkätundersökning!

T?afikverket svarar också for drift och underhåll av jiirnvägen och är livligt uppvaktat av
kommunen som önskar en lang rad forbättringar både vad beträffar utökad bullerdiimpning och
plankets estetiska fr amtoning.
Stående punkter på kravlistan ftir ätgnder under löpande drift iir t.ex. tätning och stabilisering av
plank, klottersanering, borttagande av vildvuxen vegetation, komplettering av planteringar, städning
på stationerna firm.

www.norrvikensvillastad. se
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Trafikverkets fiirslag om ytterligare utrytnme fiir två jiirnvägsspår skapar osåikerhet behäffande
markanvändning i anslutning till jåirnvägen. Utbyggnad av spår och såikerhetsavstånd skapar en
korridor som i vårt fall kommer att inkriikta på befintlig bebyggelse.

Swedavia har inlett arbete ftir att studera hur en f iirde bana kan forläggas påArlanda. Utbyggnaden
ligger långt fram i tiden men med kännedom om hur bana 3 forsiimrat ljudlandskapet i Norrviken
finns alla skäl att bevaka utvecklingen.

Närmiliö

Entr6 till Norrviken Östra Kommunen har i slutet av äretinitierat ett projekt att planera området i
sin helhet med rondell, allö, öppna gräsytor, våtrumspark vid Svartbäcken samt eventuell höjning av
vägen fiir att slippa alla översvåimningar. Dessutom åir tanken att klä norra fasaden av fotbollshallen
med trä eller liknande for att mjuka upp inbycket. Kanske kan dessa ftiråindringar i det langa loppet
även minska fotbollshallens negativa bidrag till entr6n. Även kanot- och skridskoklubbens
planerade ftiråindring med bl.a. nya byggnationer kommer givetvis också bidra till en fiirsköning av
vår Östra entr6.

Utvecklingen avseende Sollentunaholms park
Det har rdts mer iin normalt under året och ör 2018 har anslaget höjts {iir skötseln i och runt
Sollentunaholm. Redan nu åir det inplanerat en rdning av sjökanten medan isen ligger. Det kommer
också att läggas pä ett gruslager på den sydöstra delen av gangvägen som åir både lerig och lutande
som ibland kan vara ett vågspel att gäpå. Tillsammans kommer Villaforeningen, Sollentunaholm
och kommunen i maj att genomftira den årliga översynen med ett efterfoljande möte dåir ftireningen
fiir chansen att delge sina prioriteringar.

NVF kommer att fortsätta driva att man steg fiir steg återställer Sollentunaholms engelska park.
Det innebär:

Att ha en rik variation oå $ortröd
Redan 1998 påpekades det största hotet mot storhäden vara sly och konkurrende småträd.2016
giorde Liinstyrelsen en översikt över områden med skyddsvåirdaträd diir Sollentunaholm såirskilt
nämns som ett viktigt område. Nu riskera storträd fiir tidig död.
WF arbetarfi)r att åtminstone I0 meterfritt runt våra storträd (rekommenderat är 20 meter).

Naturmark lika viktis som de planterade trädvtorna
Naturmark iir en del av en engelsk park, men på Sollentunaholm har naturmarken tagit över.
NW arbetarfiir att naturmarken slmll hållas utanfor den stora gångvägen runt Sollentunaholm
med undantag av de platser där tidigare bebyggelse brukat ytornaJör olilca ändamål som dörmed
gerfin utsilct över vattnet och plaster att stanna vid.

Vattenvtor var en viktis oarameter
Sollentunatrolm var omgåirdat av vatten. Som bas fanns Lillsjön som hade en stor utbredning fram
tills man reglerade ned vattennivan i Norrviken. Trots det fanns en rejäl vattenspegel på höger sida
om den gamla trägrinden. Grävda kanaler mot norr och öster band samman Lillsjön med
Norrvikensjön. Med sedimenteringsdammen for att forbättra badvattnet, fiirsvann Lillsjön med sin
gäddlek som fiirr var ett skådespel.
WF kommerfortsatt jobbafir att Lillsjön skall återuppstå som enviktig del av miljön.

www.norrvikensvillastad. se
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Diurlivet
Naturkunsskapen var en grundpelare i en engelsk park. I början av 2000-talet fanns ugglor,
fladdermöss i stora måingder, flera sorters hackspettar. Öronbedövande fägelkvitter på morgnarna.
Fisklekplatser har fiirsvunnit. Det skall också finnas småkryp, men i dagsläget har vi så mycket
dödved att det uppfuller en miljö som kan möjliggöra attnåra 100% av skalbaggeartbeståndet kan
säkras på Sollentunaholm. En sådan miljö, eller s.k. habitat, rekommenderas hållas på en såirskilt
avdelad yta i skogen. Håir har det med eller utan avsikt skapats i en stadsmiljö diir majoriteten vill
ha grönytor ftir måinniskor att vistas, leka och umgås i.
NW vill att Sollentunaholm skall ha ca. 20kbm död ved per hektar spritt över området, fi)r att ge
bra levnadsmiljö åt "deJlesto" dad-vedslvtivande skalbaggearter enligt Naturvårdsverkets "Död
ved i levonde skogar" samt vill vi att mer satsningar görs Jör att ökaJågelbeståndet.

Grönvton lekvtor och tmgshet
Under snart 20år har NVF slagits ftir att öppna upp parkens centrala delar som består av en mer
eller mindre platt yta. Kan man se tvåirs över från östra till västra delen av gangvägen så skapas
tryg*rct och ljus. På platsen fiir den gamla tennisbanan finns nu ovårdade uppskjutande ungträd
lOcm tjocka och 10 meter langa med undervegetation som en ogenomtråinglig djungel. Alla träd
kåimpar om ljuset fiir att sedan dö i konkunensen. Det skulle drastiskt ftirändra nyttjandegraden från
hundrastning och motionsspår till en levande park med att ta bort denna slymassa. Samtidigt iir detta
en helig ko fiir den i öwigt ypperligt kunniga och trevliga fiirvaltaren som till 100% inte kommer att
vilja genomftira denna viktigaste ätgaÅ under sina kvarvarande år i kommunens tjiinst.
NW vill ta bort all denna vegetation och öppna uppfor at ge större trygghet. Anlägga någonform
av lelryta. Kanske en lekpark och en boulebana på platsenfi)r tennisbanan och i övrigt skapa
klippta grösytor fi)r umgänge.

Trafiksäkerhet

Skolorna: Kommunen, skolan såväl som Villaägare-fiireningen välkomnar en medvetenhet hos
friimst fiiräldrar, att köra lugnare och ev. parkera liingre ifran och gå en extra bit. Under 2015 hade
kommunen lovat att presentera lösningar fiir Norrvikens skolor men de kommer ftirhoppningsvis
under våren 2018.
Norrvikens IP: Kommunens prioritering av fotbollshallen utan tanke på parkeringsmöjligheter har
givetvis skapat fiirvåintat kaos med parkerade bilar överallt. I nuläget fungerar det dock rimligt men
niir Sjösportcentret åir fiirdigståillt kommer det finnas endast 42 parkeringsplatser öster om
infartsvägen. Den s.k. parkeringsplatsen utanfiir IP saknar bygglov och far i nuläget inte utökas. För
att öka antalet parkeringsplatser kring fotbollshallen tittar kommunen pä att göra parkeringsplatser
vid viadukten dvs på gräslan mellan järnvägenlfotbollshallen och Svartbäcken, f.n. helt outnyttjad
yta.
Norrvikens Centrum: Vill vi ha mer handel och verksamhet i och omkring centrum måste även
parkeringsmöjligheterna utökas väsentligt samt såikerheten örbättras i samband med utfart fran
parkeringar. Planerad rondell Kistavägen (cal800 fordon)4.{ornikenleden (ca 15500 fordon/ medel-
hafikdygn) skulle kanske forbättra såikerheten och dessutom bringa ner hastigheten.
Vibyvägen och trafik: Vibyvägen är hårt trafikerad (hafikmedeldygr ca 90000 fordon). Såillan

stannar bilister vid övergångsstället intill Nåsvägen/Sätersvägen. Bilister tar sats niir de kommer
fran Norrvikenleden och svåinger av på Vibyvägen. Planering av hastighetsdäimpande åtgiirder och
bullerreduktion pågår hos kommunen.
En bästa lösning pä detta problem borde vara att göra en ny avfart pä E4:an for Vibyborna, se

notering under Tiafik och Buller. Om denna möjlighet ej kan genomftiras måste hastigheten på
Vibyvägen nedbringas innan någon olycka håinder.

www.noffvikensvillastad. se



5

Redovisnins av planområden

OBS! Samtliga pågående detaljplaner inom kommunen finns presenterade på kommunens hemsida
www.sollentuna.se

Norrvikens Sjösportområde
Detaljplan och genomfiirandebeskrivning av området öster om infartsvägen åir på plats och beslut
har fattats om byggnation och finansieringsupplägg, återstår att utreda huruvida budgeterade medel
finns i budget for 2018.

Villaäsarnas Riksftirbund

Föreningen åir ansluten till Villaägarnas Riksfiirbund som vid årets slut hade ca 320 000
medlemmar. Av medlemsavgiften till ftirbundet gfu 40 kronor till den lokala frreningen.
Kontakter har tagits meilan Sollentunas olika Villaägarefiireningar om ett utökat samarbete
avseende ett antal gemensamma frågor kanske friimst hafik och buller.

Resultat

En del av de åirenden som angivits ovan har varit aktuella under flera år. Ett flertal åirenden har dock
slutligt avgjorts enligt den uppfattning som ftireningen fiirespråkat. Som exempel kan nåimnas:

r En "egen" bryggai Norrvikssjön ftir Norrvikenboma
o Bibehållen möjlighet att behålla välskötta båtar/ekor vid Norrvikens stränder
o Kommunen fiir nu fram flera av de argument for minskat buller som vi ftireslagit bör

anvåindas mot Trafikverket som t.ex. siinkt hastighet och tyst asfalt
o Att Norrvikens Villastad nu finns som begrepp såväl bland kommunala beslutsfattare, som

bland boende i Norrviken.
r En antal sociala evenemang som t.ex. Rundvandringar, Norrvikenvarvet, Konsert och

Valborgsfirande skall fiirhoppningsvis dels öka intresset fiir vår nåirmiljö och dess historia
och dels medfiira nyabekantskaper!

o Kommunen har tagit till sig mycket av skötselplanen for Sollentunaholm, och det åir

väsentligt bättre åin tidigare. Regler och rutiner fiir grönområden i Sollentuna har nu tagits
fram och presenteras i en skrift "Utveckling av skötseln av Sollentunas parker och
naturområden" så det finns kanske hopp om bättring!

Även om mycket återstår att önska i flera drenden, har fiireningen i många fall påverkat och
påskyndat utvecklingen mot ett bättre boende och en bättre miljö i Norrviken.

Sty rel s en fo r Norrvikens Wll aägarefi)rening

Mars 2018 genom
Jan Sannergren, ord/örande,08-754 37 19
J an. s annergren@ bredb and 2 . co m

www.norrvikensvillastad. se
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N orrvikens Villaägareförening S ollentuna

Revisionsberättelse

Verksamhets- och räkenskapsåret 2017

Undertecknad, som utsetts till revisor i Norrvikens Villaägareftirening, far
hiirmed efter verkståilld granskning av styrelsens fiirvaltning och ftireningens
räkenskaper fiir äx 2017 avge foljande berättelse.

Granskningen har skett enligt god revisionssed.

Bokslutet har gjorts enligt god redovisningssed och god fiireningssed och jag
tillstyrker:

att denav styrelsen framlagda resultat- och balansråikningen per 2Afi-n4l
fastståills

att resultatetdisponeras i enlighet med styrelsens fiirslag och

aff styrelsens ledamöter beviljas full anwarsfrihet fiir verksamhets- och
riikenskapsätet2Al7

Sollentun a, Z{januari 20 I 8

S).^.- C I

Sara Einarsson
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NORRVIKENS Vllln:iClnnrönnrnvcs Ånsvrörn 2018-03-08

Ord{örende i stvrelsen.

Jan Sannergren Omval till nästa årsmöte (1 år).

Övriee ledqmöter i stvrelsen.

Gunnar Lustig
Curt Berglund
Gerry Johansson
VivekaEriksson
Jan-Otto Lindell

Sara Einarsson
Olle Danielsson

Per-Inge Gyllenhammar redan vald till årsmöte 201'811,9 suppleant (1 år)

charlotte Breimer omval till årsmöte 20l9^a suppleant (2 fu)

Eva Schreiber redan vald till årsm<ite 2018119 suppleant (1 fu)

Val av revisor och ersättare.

redan vatd till årsmöte 201,8119 (1 år)

redan vald till årsmöte 20l8ll9 (l fu)
omval till årsmöte 2019120 (2 å,x)

omval till årsmöte 2019120 (2 åtr)

redan vald till årsmöte 20l8ll9 (1 år)

omval till nästa årsmöte 2018119 (1 år)

omval till nästa årsmöte 20l8ll9 (suppleant (1 år)

Val av valberednine'

EvaMossfeldt (Sammankallande) omval till nästa årsmöte 2018/19 (1 fu)

ÅsaBerglund omval till niista årsmÖte 2018/19 (1 år)


