
 

Årsmöteshandlingar 2019 – Villaägarna Nyköping Oxelösund – Utgåva 2020-10-04 

 

 

 



 

Sidan 2 - Årsmöteshandlingar 2019 – Villaägarna Nyköping Oxelösund - Utgåva 2020-10-04 

 



 

Årsmöteshandlingar 2019 – Villaägarna Nyköping Oxelösund - Sidan 3 - Utgåva 2020-10-04 



 

Sidan 4 - Årsmöteshandlingar 2019 – Villaägarna Nyköping Oxelösund - Utgåva 2020-10-04 

Agenda och tidpunkter 

 
Välkomna till årsmötet 

Onsdagen den 4 november 2020, klockan 18.00 
 

Inkomna motioner 
Inga inkomna inför årsmötet 

 

ÅRSMÖTE 
Årsmötet enligt dagordning. Presidium:  

Årsmötesordförande: Pär Thunström och sekreterare: Anneli Carlén 
 

5 min: Introduktion film om Min Villa och Villaliv 
Orter inom kommunerna Nyköping och Oxelösund.  

En kort presentation av våra orter samt medlemsantal 
Våra medlemmar – vårt viktigaste uppdrag!  

 
I år utgår umgänge med middag samt föredragshållare för att  

skydda våra äldre och smittorisk för Covid-19. 
 

Utgår gör även inplanerade föredrag på årsmötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villaägarna Nyköping Oxelösund under 40 år till er tjänst!
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ÅRSMÖTE 2020 
 

Onsdagen den 4 november 2020, klockan 18.00 – Helt digitalt årsmöte 
 

 DAGORDNING 
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande 
2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd 
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet 
4. Fråga om mötets behöriga utlysning 
5. Fastställande av dagordning 
6. Behandling av verksamhetsberättelse 
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
8. Behandling av revisionsberättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
10. Behandling av förslag från styrelsen 
11. Behandling av inkomna motioner: 

Motioner kan inlämnas styrelsen fram till 20 dagar före årsmötet 
12. Verksamhetsplan och budget 2020 
13. Beslut om avgift till föreningen för år 2021 
14. Beslut om arvoden 
15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen  
16. Val av ordförande i styrelsen 
17. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
18. Val av revisor och ersättare  
19. Val av valberedning  
20. Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signerade dokument finns hos kassören. I detta utskick visas inga namnteckningar
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Styrelse: Under året har styrelsen bestått av: Tapio Helminen, ordförande, Anneli Carlén, 
sekreterare, Björn Wintler, kassör. Övriga ledamöter: Pasi Syrjänen, Håkan Ortsäter,  
Leif Martinsson, Nils Tommy Olofsson. Styrelsen tackar för det gångna året. 
Revisor: Curt Ahlberg Revisorsersättare: Arne Nordström 
Valberedning: Daniel Åhlin, sammankallande, Sten Nordlander och Erika Hallkvist 

 

Mötesverksamhet 
Under året har vi haft tio protokollförda sammanträden förutom årsmötet. 

 

Medlemshantering och förbättrad information 
Styrelsen uppmärksammade förra året behovet av att analysera medlemshantering av 
nyförvärvade medlemmar. Det uppmärksammades att medlemsinformationen om vår lokala 
förening Nyköping Oxelösund var bristfällig.  

Årscykeln medlemsaktiviteter: Vatten året 2019 som temaår 

• En workshop om ”Vattensäkra hus” anordnades den 15 januari, en högst aktuell information 
då Nyköpings Kommun behövde byta ut samtliga vattenmätare. En viktig del i samband med 
vattenmätare utbytet var att anlita en ”Säker Vatten-auktoriserad hantverkare” och inspektera 
kranen nödavstängning vid ”vattenservisen”. Försäkringsbolaget LF informerade om vikten för 
att införskaffa ”Vattenfelsbytare” som förebyggande åtgärd innan vattenskada uppstått. 

• Trädgårdsaktivitet, medlemsmöte 9 maj hos Oscarsbergs Trädgård.  

• Årsmötet 2019 hölls den 3 april på Stjärnholms Slott. Årsmötesprotokollet hittas på hemsidan 

• Deltagande på en inofficiell hundutställning den 11 maj på Ramdals IP i Oxelösund.  

• Agenda Villaägarnas Dag: Min Villa årets nyhet! 
Min Villa är en ny digital tjänst som skapar en underhållsplan för ditt hus! 
Här kan du hålla reda på vad som har gjorts och vad som behöver göras i ditt hus samt få digital 
rådgivning om hur du ska gå tillväga. Du får också möjlighet att samla all dokumentation, som 
offerter, fakturor och foton, på ett ställe. Dessutom tillkommer säsongserbjudanden 
framledes. 

• Villaägarnas Dag i Oxelösund anordnades 31 augusti i anslutning till Femöre Dagen. 

• Villaägarnas Dag i Nyköping anordnades 7 september i anslutning till Vrena Dagen.  
 

https://www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se/index.php/arsmotet/arsmotet-2019/arsmotesprotokoll-2019
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Djupanalys av medlemsunderlag 2019 
Här är de orter som hör till vår förening Nyköping Oxelösund: 
Nyköping, Oxelösund, Tystberga, Enstaberg, Stigtomta, Vrena 
Bettna, Nävekvarn, Jönåker, Ålberga och Stavsjö. 

Villaägarnas Riksförbund använder benämning och fördelning:  
Ålder 0-45 år benämns som ”nya”, ålder 46-65 år ”etablerade”, över 65 år med  
benämning som ”erfarna”. Nedan fördelning fanns inom föreningen och  
presenteras som %-andel av 2.800 hushåll. 
 

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Många lojala medlemmar inom föreningen. Vi passar på att tacka er  
alla då ca 40 procent av er varit trogna medlemmar allt från 10 till 30 år! 
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Medlemshantering och modernisering 
Den lokal medlemshantering utökades i år bland annat genom att:  
Välkomna nya medlemmar genom ett personligt brev som utskick. 
Brevet beskrev samarbetet mellan oss och Villaägarnas Riksförbund.  
 
Information med kontaktuppgifter till föreningen samt årets rabattlista  
med våra lokala partners. 
Under 2019 tillkom ca 300 nya partnervärvade medlemmar. 
 
Dock tappade föreningen under 2019 ca 400 medlemmar.  
Föreningen minskade i antalet med ca 100 medlemmar. 
 
Medlemsantalet vid årsskiftet 2019/2020 utgjorde 2.800 hushåll. 
 

Nyköping Oxelösund har satsat stort på att synas och höras! 
Under Villaägarnas Dag tillkom en lokal vimpel på 2.5 meters topphöjd.  
Villaägarnas nya grafiska profil genomfördes under året. 
Villaägarna Nyköping Oxelösund har i år infört nya grafiska profilen fullt ut.  
 
Detta syns exempelvis på släpkärran  
”Jag är medlem i villaägarna och får låna den här släpkärran GRATIS! 
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Villaägarna Riks och Regionala aktiviteter: Regionala aktiviteter 

Villaägarnas kongress 2019 
2019 blev ett hektiskt år då Villaägarnas Riksförbund hade kongress under maj i InfraCity, 
Stockholm, nästan samtidigt som EU-valet. Kongressen har alltid många förslag och motioner  
som behöver tas fram lokalt och bearbetas på kongressen. Föreningen Nyköping Oxelösund 
framförde motion om ”Villaägarens ansvar för elsäkerhet och hantverkare” framtagen av  
medlem Claus Röyem. Kongressen uppnådde bifall för motionen och ska bearbetas vidare  
inom Villaägarna. Nyköping Oxelösunds medlemsmotion hittar du på hemsidan 
 

Kongressen präglades av stora utmaningar: Då Sveriges avlånga land har föreningar med  
många olika utmaningar, en del i storstad, en del i mindre orter. Även den digitala klyftan 
uppmärksammades inom kongressen. Riksförbundet har ekonomin som fokus:  
”Nej till ökade kostnader med ökad effektivitet” 
 
Kongressen hade insikt om att öka förändringstakten inom föreningslivet. Då alla föreningar 
behöver bredda för att attrahera både äldre, yngre med barnfamiljer. Vi som förening behöver 
utföra mer med mindre resurser och öka digitaliseringstakten för att hantera information till  
våra medlemmar. Detta har vi som förening tagit fasta på och ökat förändringstakten.  
Exempel på digitalisering och villaliv: Min Villa representerar en nyhet och lanserades som  
ett nytt digitaliseringsverktyg. 
 

Kongressen beslöt att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning  
och budgetramar för åren 2020 till 2023 enligt nedan:  

       

       

       

       

       

       

       

Regionala aktiviteter 

• Regionala möten den 10 september i Katrineholm. 

• Höstmöte den 11-12 oktober i Söderköping. 

• Regionala förändringar blev införda som resultat av kongressbeslut. 

• Man införde regionala rådslag men själva arbetsmodellen blev inte klarlagd. 

• En högre digitalisering medför behovet att införa fjärr och videomöten. 

https://www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se/images/Villa%C3%A4garnas-Kongress-Protokoll-20190707.pdf
https://www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se/images/LNG-Oxelosund/Villaa%CC%88garna-Gamla-Oxelo%CC%88sund-Motion-LNG-20190217.pdf
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ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 

 VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras underskott på -54.402 kr balanseras i ny räkning. 
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REVISIONSBERÄTTELSE REDOVISNING FÖR 2019 
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Verksamhetsplan 2020 
 Organisation  
 Villaägarna Nyköping Oxelösund och är en ideell förening ansluten till Villaägarnas 

Riksförbund. Föreningen tillhör region Öst som har sitt regionkontor i Örebro.  
Riksförbundets kontor är beläget i Sollentuna. Föreningen organiserar medlemmar i 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Våra stadgar antogs vid årsmöte i mars 2019  
vid samgåendet mellan Nyköping och Oxelösund förening. 
 

 Mål för verksamheten 
 Allmänt 
 Föreningens verksamhet har präglats av Verksamhetsplan 2019 fastställd av Villaägarnas 

förbundsstyrelse samt regionstyrelsen Öst aktivitetsplan 2019. Inför 2020 kommer 
organisationsformen förändras något då Regionstyrelsen avskaffats.  
 

 Inbjudning av samfällighetsföreningar och dess funktionärer kan vara kunskapsberikande 
för dem och skapar tillfälle att värva nya medlemmar. 
 

 Medlemmar 
 Föreningens långsiktiga målsättning är att minst 30 % av villaägarna bosatta i  

kommunerna ska vara medlemmar i vår förening. För närvarande är siffran cirka 25 %.  
 

 Förmåner 
 Föreningen ska med stöd av såväl lokala samt centrala rabattavtal, erbjuda våra 

medlemmar sådana förmåner att en medlem minst ska kunna tjäna motsvarande en 
årsavgift årligen. Efterfrågan på villaägarnas släpvagn har varit fortsatt hög. 
En uppskattad medlemsförmån är att låna släpvagn gratis under fyra timmar.  
En nyhet för i år har varit att man har kunnat låna släpet över natten eller helgen. 
 

 Medverkan i kommunal verksamhet 
  Föreningen ska aktivt följa plan-och byggärenden, trafikplanering och annat som 

kommunerna bedriver i egen regi och som kan beröra våra medlemmar.  
 

 Förra årsmötet inkom två motioner årsmötet 
 Utförda arbetsinsatser och information angående inkomna medlemsmotioner. 

• Solceller: ”Villaägarens ansvar för elsäkerhet och hantverkare” framtagen av medlem  

Claus Röyem och ska bearbetas vidare inom Villaägarna. Motion 1 på hemsidan. 

• LNG: Villaägarna Gamla Oxelösund Motion 2 finns på hemsidan  

• Mark och Miljödomstolen i Nacka: Beslut med handlingar efter lång bearbetning, hemsidan  
 

 Informationsbehov: Synas och höras 

• Planeringsmöte lokalt utfördes 14 november i Oxelösund. 
 Enligt analys framtogs ett nytt informationspaket för att välkomna nyvärvade medlemmar. 

Årets medlemsvård blev att sända ett välkomstbrev inkl. rabattlistan som innehåller 
aktuella medlemsförmån, kontaktuppgifter till oss och hemsidan.  

  Trycksaken behövdes även inför den inplanerade BoMässan 2020. 

https://www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se/images/LNG-Oxelosund/Villaa%CC%88garna-Gamla-Oxelo%CC%88sund-Motion-LNG-20190217.pdf
https://www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se/images/LNG-Oxelosund/Villaa%CC%88garna-Gamla-Oxelo%CC%88sund-Motion-LNG-20190217.pdf
https://www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se/images/LNG-Oxelosund/LNG-Mark-och-Miljo%CC%88domstolen-Nacka-Tingsra%CC%88tt-Villaaa%CC%88garna-Webver-Tapio-20200425.pdf
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 Behovet av en förbättrad digital plattform 
  Redan 2018 togs ett beslut att modernisera verksamheten samt föreningslokal.  
  Under 2019 togs andra steget för att slutföra digitalisering av informationshantering. 
  Styrelsen upplevde ett stort behov att minska administration inför diverse aktiviteter som 

inbjudan, och anmälan till årsmötet samt en daglig hanteringen med släpkärran.  
 
Det sistnämnda var ett starkt önskemål då man innan dess fick åka förbi ort och ställe eller 
kontakta någon för att säkerställa sin bokning. Idag bokar varje medlem själv släpkärran och 
får e-post som bekräftelse.  
 
Hemsidan aktiverades under kvartal ett 2019. Tyvärr saknas fortfarande mångas e-
postadresser i vårt medlemsregister. Som nästa steg kan SMS -meddelanden erbjudas som 
påminnelse och inbjudan inför kommande aktiviteter. 
 

  Pågående arbeten under året har varit att erbjuda mervärde med relevant rådgivning inom 
boendefrågor och öka digitalisering.  
 

  Ekonomi och budgetuppfyllelse 2019 

  Förra årets budget blev inte så träffsäker då mycket mera skulle utföras under året. 
  Att göra en budget är en fördelning av kostnader och medlemsintäkter och är beroende av 

nyförvärvade medlemsintäkter och den posten varierar år varje år! 

  Föreningen behövde ”öka synas och höras” med ökad medlemshantering och digitalisering. 
Samtidigt önskar man minska fasta utgifter. Resultat minus 54.400 kr.  
 

  Några ord om budget 2020 och 2021 
  Under rådande pandemi är det extra svårt att beräkna en årsbudget. 
  En besparing inträffar för fysiska aktiviteter med lägre arvoden till ledamöter.  

Villaägarna Dag är inbokad förstås men vi vet inte om den kommer att kunna genomföras 
under rådande omständigheter. 

  Beslutet med nya hemsidan blev ett lyckokast då covid-19 pandemi utbröt under våren 
2020. Under Corona pandemin utfördes enstaka styrelsemöten som fjärrmöten inkl. video. 
Detta uppskattades speciellt av hektiska småbarnsföräldrar och mer av detta framledes. 
 

  Styrelsen har omprövat behovet av föreningslokalen, den har framförallt nyttjats till 
styrelsemöten samt arkivering av föreningspärmar. 

  Därför har lokalkontraktet sagts upp till nästa avtalsperiod 30 september 2021. 
  Då om inte tidigare minskar dom fasta utgifterna med omkring 40.000 kr per år. 
  Vad gäller arkivering av styrelsepärmar kan ett källarförråd nyttjas enklast. 
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Verksamhetsplan och preliminär budget 2020 
Prognos inför 2020 Corona/Covid-19 året 
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Lokal medlemsavgift 2021 

Föregående årsmötet kunde inte fastställa totala medlemsavgiften inför 2020. 
Men årsmötet 2019 tog beslut om oförändrad årsavgift på 75 kronor som lokal föreningsavgift.  
 
Villaägarnas centrala förbundsårsavgift blev fastställd som ett kongressbeslut.  
Den totala medlemsavgiften för 2020 blev således 490 kr. 
 
Styrelsens förslag för 2021 är en oförändrad årsavgift på 75 kronor som lokal föreningsavgift.  
Den totala medlemsavgiften för 2021 förblir 490 kr. 

 

Arvoden till förtroendevalda för 2020 
Valberedningens förslag för styrelse och övriga förtroendevalda.  
Ordförande 8 500 kr 
Sekreterare 4 500 kr 
Kassör  4 500 kr 
Övriga förtroendevalda, ordinarie 3 000 kr 

Övriga förtroendevalda, ersättare 1 000 kr 
 

Arvoden för verksamhetsåret förutsätter att minst 50% deltagande skett  
på styrelsemöten och andra aktiviteter. 
 
Mötesersättning utgår med 300 kr för deltagande i ett protokollfört styrelsemöte eller  
för utförd medlemsaktivitet ex. Villaägarnas Dag, Workshop etc. 
 
Redovisning av sociala avgifter  

Bokförs och redovisas i enligt med skatteverkets regelverk. 
Föreningen redovisar sociala avgifter för arvoden och mötesersättning.  
Resor med egen bil tillämpas skattefri bilersättning med 18,50 kr per mil. 

Ändring av redovisningsprincip gällande period för arvoden 

Under året förändrades redovisningsperiod av arvoden. Vi övergick till kalenderår.  
Innan dess redovisades perioden årsmötet till årsmöte, därmed högre kostnad bokförd 
under period 2019. 
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NOMINERINGAR OCH VAL 
Valberedningens förslag 
 
Antalet styrelsemedlemmar  
Sju stycken inklusive ordförande 

 
Namn på ledamöter 

 
Period 

 
Nyval/Omval 

Styrelseordförande, ett år Tapio Helminen 1 år Omval 1 år 
Styrelseledamöter, två år    
 Björn Wintler 1 år kvar  
 Pasi Syrjänen 1 år kvar  
 Nils Tommy Olofsson 1 år kvar  
 Leif Martinsson 2 år Omval 2 år 
 Håkan Ortsäter 2 år Omval 2 år 
Ny ledamot, två år Erika Hallkvist 2 år Nyval 2 år 

    
Revision Förtroendevalda Period Nyval/Omval 

Revisor Curt Ahlberg   1 år Omval 1 år 
Revisorsersättare Arne Nordström 1 år Omval 1 år 

    
Styrelsens förslag till Valberedning Förtroendevalda Period Nyval/Omval 

Valberedning sammankallande Daniel Åhlin 1 år Omval 1 år 
Valberedning Sten Nordlander 1 år Omval 1 år 
Valberedning En vakans 1 år Nyval 1 år 
Valberedning En vakans 1 år Nyval 1 år 
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Anteckningar 
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Vi saknar din e-postadress 

Vi saknar nästan 50% av era e-postadresser!  
Misstänker att dina kontaktuppgifter behöver uppdateras?  

 

Gå in på hemsidan och uppge dina aktuella uppgifter: 

www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se 
 

Under fliken kontakt kan du komplettera dina uppgifter 
Tack på förhand 

 

 

 

 

Våra portoutgifter ökar år för år 
Ett 1:a klass frimärke kostar idag 11 kr, inom kort införs  

postutdelning med färre antal dagar i veckan 
 

Den digitala klyftan ökar 

Vi uppmanar alla att skaffa ett fungerande e-postkonto snarast.  
Börja samtidigt att aktivera en myndighets e-postlåda. 

Samtidigt skyddar ni er mot en eventuell ”lagfartskapning”.  

Kontakta oss gärna ifall ni behöver mer vägledning.  

 

https://www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se/index.php/grundmenyer-2019/vi-saknar-din-e-postadress-20190325/komplettera-dina-kontaktuppgifter-2019
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