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Protokoll: Årsmöte Paradisets fastighetsägareförening för verksamhetsåret 2020 
 
Datum:  19 april, 2021 
Plats:  Digitalt 
Tid:  18:30 
 
Närvarande: John Blaxland, kassör 2020 
 Michael Eriksson, ordförande 
 Anna-Karin Granath, informationsansvarig 2020 
 Lars Kahlman, sekreterare 2020 
 Hans Lebeck, vice ordförande (t.f. säkerhetssamordnare) 2020 
 Kristina Sandin, ledamot 2020 

Peter Setterberg, revisor 2020 
Hanna Waddington 
Charlotte Råwall 
Tracy Gao 
Jörgen Ovesen 

 
§1 Årsmötets öppnande 
Möte öppnades och dagordningen godkändes. Röstning har skett genom utdelade röstsedlar och 30 
godkända röstsedlar har inkommit. 
 
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Styrelsen föreslag att föreningens ordförande, Michael Eriksson, väljs till ordförande för mötet och 
föreningens sekreterare, Lars Kahlman, väljs till sekreterare för möte godkändes enligt giltiga 
inkomna röster. Inga röster emot eller andra förslag hade inkommit. 
 
§3 Val av två justerare, tillika rösträknare 
Jörgen Ovesen och Tracy Gao valdes till justerare. 
 
§4 Styrelsens verksamhets- och kassa berättelse 
Verksamhetsberättelse för 2020 drogs. Följande punkter poängterades: 

 Föreningen har under året 2020 haft 195 medlemmar. 
 Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten (16/1, 30/3, 11/5, 31/8, 12/10 och 

12/11). 
 Styrelsen har haft dialog med bland annat Partille kommun, Partille hembygdsförening och 

Polisen. 
 Föreningen har stöttat genomförandet av Paradiset Masters (5/9). 
 Föreningen har slutfört arbetet med boken om Villastaden Paradiset. 
 Föreningen har lanserat en ny hemsida och logotyp. 
 Föreningen har delat ut fyra medlemsblad (januari, april, juni och november) och ett femte 

blad speciellt kring den kommande boken om Villastaden Paradiset (augusti). 
 
Årets resultat blev ett minus på 31 529,50 kr med en kassabehållning på 67 126,19 kr vid åretsslut för 
föreningen. Underskottet beror på den stora satsningen från föreningen att ta fram boken om 
Villastaden Paradiset tillsammans med Partille Hembygdsförening. 
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§5 Revisorernas rapport samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna tillstyrkte att resultaträkning och balansräkning fastställs samt tillstyrker att styrelsen 
och kassören erhålls ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Mötet godkände att styrelsen och 
kassören erhåller ansvarsfrihet.  
 
§6 Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2021 
Styrelsens föreslagna verksamhetsplan och budget presenterades. Det poängterades att under 
rådande omständigheter råder det stor osäkerhet i vilka arrangemang mm som kan genomföras.  
 
§7 Behandling av förslag väckt av styrelsen 
Inga förslag av styrelsen. 
 
§8 Behandling av motioner som inlämnats senast 15 januari 2021 
Inga motioner har inkommit. 
 
§9 Val av kassör till styrelsen för två år 
John Blaxland omvaldes enhälligt på två år till kassör. 
 
§10 Val av säkerhetssamordnare för ett år 
Hans Lebeck valdes enhälligt till säkerhetssamordnare under ett år. 
  
§11 Val av minst fyra styrelseledamöter för ett år 
Lars Kahlman, Kristina Sandin och Anna-Karin Granath omvaldes enhälligt.  
Hanna Waddington invaldes. 
 
§12 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år 
Mihkael Reesalu och Peter Setterberg omvaldes enhälligt och suppleantpositionen behålls vakant. 
  
§13 Val av valberedning för ett år 
Anna Lagberg och Ingrid Smedberg omvaldes enhälligt. 
  
§14 Fastställande av medlemsavgift för år 2022 
Styrelsen föreslag om en oförändrad medlemsavgift, d.v.s. 200 kronor per kalenderår godkändes. 
 
§15 Vid mötet väckta frågor, ej beslutsmässiga 
Samrådsfrågor med kommunen behandlades. 
 
§16 Årsmötets avslutande 
Möte avslutades. 
 
Datum:   Datum: 
 
 
Lars Kahlman, sekreterare årsmötet Michael Eriksson, ordförande årsmötet 
Sekreterare   Ordförande 
 
Datum:   Datum: 
 
 
Jörgen Ovesen, Justerat   Tracy Gao, Justerat 


