
Tyresönäs Villaägareförening Årsmötet 2019 

Onsdag den 15 maj kl 19:00 i Tyresö Byggdegård, Kyrkvägen 7. 

Registrering från klockan 18:30 

 

Dagordning  

1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.  

2. Val av ordförande för mötet.  

3. Val av sekreterare för mötet.  

4. Val av två protokolljusterare och rösträknare.  

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

6. Fastställande av föredragningslista.  

7. Fastställande av röstlängd för mötet.  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.  

9. Resultat- och balansräkning för föregående år.  

10. Revisorernas berättelse.  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut angående föreningens 

vinst/förlust.  

12. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för innevarande år.  

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.  

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter till 

nästa årsmöte.  

15. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.  

16. Val av ordförande för ett år.  

17. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år samt eventue llt 

kompletteringsval.  

18. Val av styrelsesuppleanter för ett år.  

19. Val av två revisorer för ett år.  

20. Val av valberedning för ett år.  

21. Behandling av styrelsens förslag.  

22. Behandling av motioner.  

23. Information från styrelsen. Frågestund (inga beslutsärenden).  

24. Årsmötet avslutas.  



 

 

Styrelse 2019 – Valberedningens förslag 

 
Ordförande (punkt 16)   

• Sverker Forslin – Omval för 1 år  
 

Ordinarie styrelseledamöter (punkt 17) 

• Lars Rosenberg – omval för 2 år 

• Ulrika Sibién – 1 år kvar  

• Kay Johansson – 1 år kvar  

• Monica Norrby – 1 år kvar 
 

Styrelseledamöter/suppleanter (punkt 18) 

• Calle Lindqvist – omval 1 år 

• Sandra Callendorff Gyllensvärd  –  nyval för 1 år  
 

Revisor (punkt 19) 

• Mats Govenius – omval 1 år 

 
Valberedningen (punkt 20) 

Valberedning – val för 1 år  
Nuvarande valberedning föreslår att dessa uppgifter fördelas inom styrelsen. 
 
Övrigt 
Valberedningen föreslår att man inför nästa årsmöte ser över de ordinarie styrelseledamöternas 
förordnande så att ledamöterna väljs in med hälften varje udda år och andra hälften varje 
jämnt år (i enlighet med stadgarna paragraf 26). 
 
 


