Hagaby-Högby Samfällighetsförening (org.nr 717909-1249)
PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma den 18 juli 2009 med början kl 10.00 på Tengbys loge.
§1
Mötets öppnande

§2
Val av ordförande
§3
Val av sekreterare
§4
Val av justeringsmän
§5
Styrelsens och revisorernas berättelser

§6
Ansvarsfrihet för
styrelsen
§7
Framställningar från
styrelsen och motioner
från medlemmar

§8
Hagaby 11:1
grönområde

Föreningens ordförande, Rolf Nilsson, hälsade stämmodeltagarna,
enligt närvarolista, tillika röstlängd, välkomna till föreningsstämman.
Kallelsen till föreningsstämman har stadgeenligt utgått till medlemmarna.
Föreningsstämman förklarades öppnad.
Till ordförande vid stämman valdes Olaf Lindström, som tackade
för förtroendet.
Till sekreterare valdes Rolf Nilsson.
Till protokolljusterade, tillika rösträknare, valdes
Susanne Gustafsson och Henry Jönsson.
Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse avseende det
gångna räkenskapsåret 2008/2009 har delgivits medlemmarna i föreningsordförandens junibrev. Ytterligare information ansågs överflödig.
Revisorernas berättelse avseende det gångna verksamhetsåret upplästes.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningarna jämte styrelsens förslag till resultatdisposition.
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
På styrelsens förslag beslöt årsmötet att ändra det nuvarande, brutna
räkenskapsåret till kalenderår fr o m nästa verksamhetsår, d v s att
räkenskapsåret för 2010 kommer att omfatta perioden 2010-05-01 –
2010-12-31. Orsaken till förändringen angavs vara praktiska skäl.
Ändringen av räkenskapsåret föranleder ändring av stadgarna, § 11,
vilket beslutades.
Bertil Rowlands motion, som varit utsänd, avslogs av föreningsstämman efter en kort diskussion. Avstängningen av ”Osvalds väg”
för att försvåra genomfart för fordon som trotsar förbudsskylten
bedöms obefogad, då sådan trafik inte anses vara besvärande. En
avstängning skulle å andra sidan medföra olägenhet för den tillåtna
fordonstrafiken. Förbättring av ”vägen” ansågs kunna leda till ökad
fordonstrafik, inte minst mopeder. – Vad gäller frågan om gångstigarna inom fritidsområdet biföll stämman styrelsens förslag om att
de befintliga gång-(och cykel)vägarna utmärks i naturen på ett
tydligt och enhetligt sätt samt att behovet av övriga gångstigar som
är utmärkta på kartan i enlighet med byggnadsplanen undersöks för
eventuella åtgärder.
Markägaren Hans Olsson, biträdd av sonen Jens, som var särskilt
inbjudna till föreningsstämman, informerade om sin syn på Skogsstyrelsens skrivelse, som delgivits medlemmarna i föreningsordförandens junibrev. Efter diskussion beslöt stämman i samråd med
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§ 8 (forts)

§9
Rapporter

§ 10
Ersättning till styrelse
och revisorer
§ 11
Utgifts-/inkomststat
utdebitering
§ 12
Val av styrelsen,
styrelseordförande

§ 13
Val av revisorer

markägaren att förkasta alternativ 1, d v s biotopskydd för det aktuella naturvårdsobjektet (”trollskogen/vitsippeskogen”). Istället enades man om alternativ 2, d v s naturvårdsavtal på hela området bestående av naturvårdsobjektet samt remsan på båda sidor om Vattenverksvägen.
Det uppdrogs åt styrelsen att tillsammans med markägaren ta förnyad kontakt med Skogsstyrelsen för klargörande av naturvårdsavtalets hela innebörd och omfattning.
Vattenverkskommittén
I Bernt Malms frånvaro lämnade Olle Sellström en detaljerad
rapport från kommitténs arbete. Under en period på våren har
vattenförbrukningen varit onormal. Trots ihärdigt sökande kunde
orsaken inte konstateras. För att framdeles underlätta lokalisering
av eventuellt läckage har i dagarna en ny vattenmätare installerats.
Därutöver har vissa underhållsarbeten utförts, som resulterat i ett
högre vattentryck.
Vattenprov har tagits och resultatet av analysen visar att vattenkvaliteten är godkänd men med estetisk anmärkning (missfärgning).
Missfärgningen kan bero på att brunnarna släpper in ytvatten efter
nederbörd, varför Sellström nu undersöker möjligheterna att täta
brunnarna för att förhindra sådant inläckage.
Grönområdeskommittén
I Tomas Perssons frånvaro lämnade P-O Trollsås en kortfattad rapport om årets dikesgrävning på Högby-området samt slåttern av
ängsmarkerna m m.
Den gemensamma röjningsdagen inträffar 2009-07-23 enligt särskild kallelse på anslagstavlorna.
Vägkommittén
Ingen kommittéledamot var närvarande. Vägarna på såväl Hagabysom Högbyområdet har sladdats samtidigt. Saltningen utfördes i
god tid före högsäsongen. Kompletterande grusning har också skett,
bl a på Ingeborgs väg.
Då inga ersättningsanspråk rests, beslutade stämman att, liksom
tidigare år, inga ersättningen eller arvode skall utgå under innevarande räkenskapsår.
Budgetförslaget för innevarande räkenskapsår, 2009/2010, är utsänt
till medlemmarna. På styrelsens förslag fastställde stämman en
höjning av årsavgiften med kr 350 till kr 1 600 per helt andelstal.
Till ordförande omvaldes Rolf Nilsson på 2 år.
Vidare valdes följande ordinarie ledamöter:
RoseMarie Bergqvist, omval på 2 år
Tomas Persson, nyval på 2 år
Bo Jämtin, fyllandsval på 1 år
Monica Trollsås kvarstår 1 år enligt tidigare val.
Till styrelsesuppleanter nyvaldes på 1 år
Joakim Hennings och
Lars-Åke Andersson
Till revisorer omvaldes Sven Ulrik Strand och nyvaldes Susanne
Gustafsson samt till revisorssuppleant omvaldes Carina Persson och
nyvaldes Margareta Gustafsson.
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§ 14
Val av
kommittéledamöter

§ 15
Val av valberedning

§ 16
Övriga frågor

§ 17
Mötets avslutande

Vattenverkskommittén
Ola Sellström omvaldes på 2 år. Övriga ledamöter – Bernt Malm,
Christer Bergqvist och Ove Karlsson – är tidigare valda för ytterligare 1 år.
Grönområdeskommittén
P-O Trollsås omvaldes på 1 år. Övriga ledamöter – Tomas Persson,
Claes Rosengren, Folke Karlsson, Jan-Olof Johansson och Johan
Gustafsson - kvarstår 1 år enligt tidigare val.
Vägkommittén
Boris Carlqvist omvaldes på 2 år och Lars-Åke Andersson nyvaldes
på 1 år (fyllnadsval). Gösta Petersson kvarstår 1 år enligt tidigare
val.
Vid årsmötet 2008 valdes efter många om och men de sammankallande i föreningarnas kommittéer till en gemensam valberedning.
Till följd av avhopp av olika anledningar har denna valberedning
inte kunnat fungera och står heller inte till förfogande för omval.
För att valberedningens arbete skall kunna koncentreras till val av
styrelse och revisorer föreslog Rolf Nilsson att föreningarnas styrelse bemyndigas att fortsättningsvis utse ledamöterna i kommittéerna,
som formellt är underställa respektive styrelse, vilket förslag godkändes av föreningsstämman.
Efter vädjanden åtog sig Peter Rössner uppdraget som valberedningens ordförande intill nästa årsstämma. Till hans förfogande
som kontaktpersoner står styrelsens ordförande och sammankallande i kommittéerna.
Lars-Åke Andersson väckte frågan om att förstärka föreningens
kassa med ett engångsbelopp … dock utan gensvar från stämman.
Vid behov kan styrelsen enligt regelverket gör extra utdebiteringar.
Klagomål framfördes från flera håll om ”hastighetsöverträdelser”
på såväl vägarna inom fritidsområdet som på Fyrvägen och Högby
Sjögata. Olika åtgärder diskuterades för att försöka bemästra vissa
trafikanters respekt- och hänsynslöshet, men någon konkret åtgärd
beslutades ej utan ärendet överlämnades till styrelsen och vägkommittén.
Ett förslag om att medlemsförteckningen kompletteras med E-postadresser antogs.
Då inga övriga frågor återstod, överlämnade Olaf Lindström ordförandeklubban till Rolf Nilsson, som tackade honom för genomförandet av årets föreningsstämma på ett informellt och lättsamt sätt.
Ordföranden tackade också stämmodeltagarna för deras engagemang i de olika frågorna. Ett särskilt tack riktades till avgående
styrelseledamoten Ingrid Wåhlin för hennes arbete i styrelsen under
2 år.
Protokoll från föreningsstämman kommer att finnas i justerat skick
hos föreningens ordförande förhoppningsvis inom 2 veckor. Protokollet kommer också att bifogas ordförandens septemberbrev till
medlemmarna.
Föreningsstämman förklarades avslutad.
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Vid protokollet:
ROLF NILSSON
Rolf Nilsson
Justeras:
OLAF LINDSTRÖM
Olaf Lindström

SUSANNE GUSTAFSSON
Susanne Gustafsson

HENRY JÖNSSON
Henry Jönsson
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