
1. Protokoll fört vid årsmöte med Jägersro 
Villaägareförening onsdagen 14 mars 2018, 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 godkändes. 

 
§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  

Anna Maskovic, Hovslagarvägen 1, 212 35 Malmö. 
Anita Ohlsson, Remontgatan 2 , 212 35 Malmö.  

  
 

§6 Verksamhetsberättelse för 2017 
 Ordf. föredrog verksamhetsberättelsen.  
 Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
 
§7 Ekonomisk berättelse för 2017 

 Inga frågor ställdes och den ekonomiska berättelsen godkändes. 
 
 
§8 Revisionsberättelse för 2017 
 Revisionsberättelsen föredrogs av Anita Ringdahl. 
 Inga frågor ställdes och revisionsberättelsen godkändes enhälligt. 

 
 

§9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2017 
 På ordf. fråga så beviljade årsmötet enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. 



 
 
§10 Inkomna motioner 

En inkommen motion från Anna Maskovic gällande den tidsbegränsade 
parkeringen inom området. Anna med flera önskar att fri parkering åter införs. 
 
Styrelsen bad stämman att rösta. 
 
Röstning genomfördes genom handuppräckning och med 18 röster mot 15 vann 
sidan som önskar att den tidsbegränsade parkeringen tas bort. 
 
Styrelsen beslutade att bifalla stämmans beslut om att kontakta 
gatukontoret och be dem ta bort parkeringsförbudet. 

 
 
§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, omval 2 år. 
 Ordinarie ledamot Jerker Wahlgren, omval 2 år 
 Ordinarie ledamot Bobby Sheik, nyval 2 år. 
 Suppleant för ett år, vakant. 
 Suppleant för ett år, vakant. 
  Revisorer Anita Ringdahl, omval 1 år                    
     Revisorsuppleant Anita Hansson, omval 1 år 
 Valberedningen Kirsten Porshall,  omval 1 år 
 Valberedningen Anna Maskovic, nyval 1 år 
 
         §13 Beslut om årsavgift för 2017. 
 Mötet beslöt om oförändrad årsavgift på 120:-. 
         §14 Beslut om styrelsearvode för 2017. 
 Mötet beslöt om oförändrat arvode. 
        § 15       Styrelsen informerar 

Styrelsen hade inget nytt att lyfta till medlemmarna. 
 

         §16       Övriga frågor. 
Trygga Husie efterlyser fler deltagare till sina vandringar. Detta kommer att 
läggas upp hemsidan 

                         
       §17  Årsmötet avslutas. 

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



2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerker Wahlgren  Zoran Cullibrick 
                             Sekr.            Ordf.  
 
 
 
  
 
 Anna Maskovic  Anita Ohlsson 
     Justerare        Justerare 
 


