
 
 

Verksamhetsberättelse för år 2019. 

Styrelsen för Villaägarna i Karlstad överlämnar sin berättelse för 1 jan - 31 dec 2019. 
 
Ordinarie årsmöte hölls den 4 april 2019, då styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Styrelsen för 2019 har utgjorts av: Wille Osterman ordförande, per-erik ekeberg sekreterare och 
informationsansvarig, Bo Bolinder kassör, Adam Jönsson samt Maria Larsson ledamöter. 

 

Revisor har varit Ove Pettersson med Bengt Johnsson som suppleant . 

Styrelsen har haft ansvaret att utgöra valberedning. 

Under året har styrelsen haft 6 styrelsemöten inkl. konstituerande möte samt en årsstämma.  

Styrelsen har varit representerad vid regionens vårmöte 5-7 april, vid Länsträffar den 20 mars och 4 
september samt höstmöte 19 oktober i Karlstad.  

Villaägarnas kongress skedde utan medverkan från lokalföreningen. 

Vi har deltagit i Prisdialogen ang. fjärrvärmetaxan för Karlstads energi, och inom ramen för Prisdialogen 
förhandlat fram en prisökning på fjärrvärmen med 0% för det närmaste året. 

Vi har medverkat i följande aktiviteter: Villaägarnas Dag i samband med Lillerudsdagarna den 24-25 aug , 
Bo-mässan 8-10 nov  tillsammans med övriga villaägareföreningar i Värmland 

Vi ordnade gratis bussresa till trädgårdsmässa i Tällberg i maj . 

Vi har haft möte med Skandiamäklarna, som vi har centralt avtal med, för att hitta gemensamma aktiviteter 
under kommande år. 

Föreningens två släpkärror administreras av Certego tel 054-19 55 50 resp Stuvbutiken 054-18 11 97. 

Alla nytillkomna medlemmar under året har fått ett välkomstbrev, vilket numera sker från centralt håll. 

Antalet medlemmar var 31 december 2510 st . 

Medlemsavgiften i Villaägarnas Riksförbund var för 2017 430 kr/år, varav 50 kr tillfaller lokalföreningen. 

Kurs i hjärt- lungräddning ordnas gratis för medlemmarna Villaägarna efter anmälan till 
studieförbundet Vuxenskolan. 

 
På föreningens hemsida finns uppdaterade länkar till och namn på lokala firmor, som erbjuder 
medlemmarna rabatterade priser för produkter och tjänster.  

 

Karlstad i februari 2020. 
 
 
Wille Osterman Bo Bolinder per-erik ekeberg 
 
 
Adam Jönsson Maria Larsson  


