
Protokoll fört vid årsmöte med Jägersro Villaägareförening 
onsdagen 16 mars 2016, kl. 18.00 i Höjaskolans matsal. 
 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna. 

  
 

§2 Årsmötets behöriga utlysande. 
På ordf. fråga förklarade mötet sig kallat i behörig tid och ordning. 

 
§3 Fastställande av röstlängd. 

På ordf. fråga beslöt mötet att genomföra eventuell röstning med 
handuppräckning. 

 
 
           §4 Godkännande av dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkänndes. 

 
§5 Val av funktionärer för årsmötet. 

A   Till ordf. för årsmötet valdes Zoran Cullibrick (sittande) 
B   Till sekr. för årsmötet valdes Jerker Wahlgren (sittande) 
C   Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes  

Thomas Greek,       Tränaregatan 20,   212 35 Malmö. 
Benjamin Stamcar, Veterinärgatan 27, 212 35 Malmö.  

  
 

§6 Verksamhetsberättelse för 2015 
 Ordf. föredrog verksamhetsberättelsen.  
 Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
 
§7 Ekonomisk berättelse för 2015 

 Inga frågor ställdes och den ekonomiska berättelsen godkändes. 
 
 
§8 Revisionsberättelse för 2015 
 Revisionsberättelsen föredrogs av Maria Ohlsson. 
 Inga frågor ställdes och revisionsberättelsen godkändes enhälligt. 

 
 

§9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2015 
 På ordf. fråga så beviljade årsmötet enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. 

 



 
§10 Inkomna motioner 

En inkommen motion från Fam. Castro gällande belysning och ljudnivå från 
Jägersro Travbana som de anser stör mer än nödvändigt. 
 
Styrelsen bad stämman att komma med åsikter angående motionen. 
 
 Stämmans kommentarer var att belysning och högtalarljud har funnits i 
decennier. Ett flertal kommentarer var att man får vara beredd på att det är ljud 
och ljus emellanåt. De få tillfällen då det är ovanligt sen aktivitet på travbanan 
så har de informerat föreningen om detta.  
 
Styrelsen beslutade att bifalla stämmans beslut om att inte vidta fler 
åtgärder. 

 
 
§11 Antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa. 
 Oförändrat. 
 
§12 Val av styrelse. 

 Ordförande Zoran Cullibrick, 1 år kvar.                  
 Ordinarie ledamot Lars Persson, 1 år kvar. 
 Ordinarie ledamot Stig Porshall, nyval 2 år. 
 Ordinarie ledamot Bengt Jonasson, 1 år kvar 
 Ordinarie ledamot Jerker Wahlgren, nyval 2 år. 
 Suppleant Bobby Sheik, nyval 1 år. 
 Suppleant för ett år vakant. 
  Till revisorer för ett år omvaldes Lennart Bundy och nyvaldes Anita Lindahl.                       
 Till revisorsuppleant för ett år valdes Anita Hansson. 
 Till valberedningen valdes  
  Kirsten Porshall, Remontgatan 60,   212 35 Malmö 
 
         §13 Beslut om årsavgift för 2017. 
 Mötet beslöt om oförändrad årsavgift på 120:-. 
         §14 Beslut om styrelsearvode för 2017. 
 Stämman anser att ersättningen skall höjas till 12000:-/år. Så beslutades. 
        § 15       Styrelsen informerar 

Bengt Jonasson informerade om Jägersoskolan. Han har lobbat hårt för att vi ska 
få tillbaka en skola eller eventuellt bygga ut den befintliga förskolan. Men 
personer i bestämmande position anser att trafiken skulle öka på ett negativt sätt 
så inget av förslagen är aktuella. 
 
Den Palestinska manifestationen är över och gräsmattan tömd och städad. 
 
Allmän info kring byte av vattenmätare togs upp. 



 
 
 

 
         §16       Övriga frågor. 

I samband med Migrationsverkets utbyggnad och stora antal tillfälligt anställda 
personal så har vi fått ett växande parkeringsproblem i området som ligger nära 
verket. Förslaget är att i nästa JVF blad uppmana alla att kontakta berörd 
myndighet eller parkeringsbolag för att belysa problemet. 

                         
  
 
       §17  Årsmötet avslutas. 

Ordf. tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet för 
avslutat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerker Wahlgren  Zoran Cullibrick 
                             Sekr.            Ordf.  
 
 
 
  
 
 Thomas Greek  Benjamin Stamcar 
     Justerare        Justerare 
 


