
VALDEMARSRO VILLAFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE 
 
Datum och tid: Torsdagen den 21:e mars klockan 19:00 
Lokal:  Utbildningslokalen på Bulltoftabanan 
Mat: Villaföreningen bjuder på enklare tilltugg med dryck. Ange i anmälan hur 

många som kommer och om ni önskar alternativ kost (t.ex. vegetarisk). 
 
Anmälan sker på telefon, e-post, SMS eller WEB senast söndagen den 17:e mars. 
 
E-post: styrelsen@valdemarsro.se 
WEB: http://bit.ly/vvf2019 
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda i skrivet skick senast den 17:e mars. 
 
Om du är intresserad av att vara med i styrelsen kan du anmäla ditt intresse till 
valberedningen@valdemarsro.se 
 

 
 

 
Till årsmötet kommer Pierre Douhan som är kommunpolis, område norr i 
Malmö. Han kommer bland annat ge oss brottsförebyggande tips, främst 
relaterat bostadsinbrott. Tillsammans med Pierre kommer vi också att visa ett 
alternativ/komplement till SMS-kedjan som vi använder idag. 
 

 
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande 
3. Val av sekreterare 
4. Val av justeringsmän 
5. Frågan om mötets behöriga utlysande 
6. Fastställande av dagordning 
7. Föregående årsmötesprotokoll 
8. Verksamhetsberättelse 2018 
9. Kassatablå 
10. Revisionsberättelse 
11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Arvode till styrelse 
13. Medlemsavgifter (2020) 
14. Rapport antal medlemmar 
15. Val av 3 styrelseledamöter 

16. Val av 2 revisorer 
17. Val av 2 representanter till 

valberedningen 
18. Rapporter 

a. Fibergruppen 
b. Busstrafiken 
c. Småindustriområdet 
d. Vattenverksvägen 
e. Uppföljning av förra årets 

motioner 
19. Grannsamverkan 
20. Motioner 
21. Övrigt 
22. Avslutning 

 
 

 
Vi vill som vanligt påminna boende i området att besöka vår hemsida  valdemarsro.se . Som ni säkert har 
märkt så prioriterar vi att publicera information på hemsidan istället för att dela ut Villabladet. För att 
komma åt lösenordsskyddade sidor (som t.ex. Dokument) ska ni använda lösenordet  ___________   
 
Föregående årsmötesprotokoll finns på hemsidan under Dokument. 
 
Medlemsavgiften  för 2019 är 100:- per hushåll. Inbetalning sker till BG 424-6872 med angiven adress i 
meddelandefältet. 


