
Hagaby-Högby Intresseförening, org.nr 832000-5773 
 

 

P R O T O K O L L 

 

fört vid ordinarie årsmöte den 16 juli 2016, med början kl. 10.00, 

i församlingshemmet vid Högby kyrka. 
 

Föreningens ordförande, Gert Rydén, öppnade årsmötet och hälsade de närvarande, 

enligt separat deltagarlista, välkomna. 

 

Parentation hölls för de sedan föregående årsmöte avlidne medlemmen  

 Marianne Modigh. 

 

 §  1     Val av ordförande vid årsmötet 

            Till ordförande valdes Claes Rosengren. 

 

§   2     Val av sekreterare vid årsmötet 

            Till sekreterare valdes Rolf Nilsson. 

 

§   3     Val av två justeringsmän    

            Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Gert Rydén och Tomas Persson.  

             

§   4      Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett 

            Årsmötet fann att kallelsen skett i behörig ordning. 

 

§   5 a   Styrelsens berättelse 

             Någon förvaltningsberättelse utöver årsredovisningen förelåg ej. 

             Rapporter från kommittéer 

             Midsommarfirandet:      

             Gert Rydén kunde hälsa en stor skara medlemmar med gäster välkomna  

             till midsommarängen och det traditionella midsommarfirandet, som möjlig- 

             gjordes tack vare insatser från några frivilliga i sista stund. Dansen och lekarna  

             leddes av Olaf Lindström och Aino Redtzer. Dan Marmesjö svarade för musi-    

             ken.  

             Gert Rydén vädjade till medlemmarna om att bilda en midsommarkommitté så  

             att vårt midsommarfirande inte måste inställas kommande år. 

             Brygg- och strandkommittén: 

             Gert Rydén och Olaf Lindström rapporterade om bryggorna i Syltan och Högby  

             hamn. Huvudansvarig för iläggningen av bryggan i Syltan har varit Boris  

             Carlqvist och för bryggan i Högby hamn Micke Bremer. Reparationerna i  

             Högby kostade i år ca kr 5 500. Vid bryggan i Syltan har en ramp för iläggning  

             och upptagning av båtar anlagts på initiativ av Gert Rydén för kr 4 825. 

             Ny sammankallande i kommittén är Micke Bremer med Olaf Lindström som  

             materialanvarig.   

             Vid årets strandrensning i Hagaby under ledning av Olaf Lindström deltog,  

             liksom tidigare år, ett stort antal vuxna och barn, Samlingen avslutades med  

             grillning under gemytliga former. Dan Marmesjö bistod som vanligt med läs- 

             kande drycker från sin Hulahulavagn.  



 

§   5 b   Revisorernas berättelse 

             Susanne Gustafsson föredrog revisorernas berättelse. 

 

§   5 c   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

             Årsmötet beslöt att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning enligt års- 

             redovisningen för 2015. 

 

§   5 d   Beslut om disposition av 2015 års resultat enligt fastställd balansräkning 

             Mötet beslöt att årets överskott, kr 2 012, överförs till det balanserade resul- 

             tatet, som därefter uppgår till kr 24 530. 

 

§   6      Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

             Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret  

             2015.  

             Årsmötet beslöt i anslutning till denna tillstyrkan bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§   7      Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar 

             Till årsmötet har inkommit motion om dels principer för fördelning av brygg- 

             platserna och tillfällig uthyrning samt dels höjning av årsavgiften från kr 100 till  

             kr 200. Styrelsen har tillstyrkt motionen enligt följande:  

             att Bryggkommittén ansvarar för hur båtplatserna utnyttjas samt 

             att årsavgiften höjs till kr 200 fr o m verksamhetsåret 2017. 

             Årsmötet beslutade i enlighet härmed.             

               

§   8      Ersättning till styrelsen 

             Då inga ersättningskrav inkommit, beslöt årsmötet att inga ersättningar skall   

             utgå under innevarande verksamhetsår.            

 

§   9      Styrelsens förslag till medlems- och båtplatsavgift   

             På styrelsens förslag beslöt årsmötet att oförändrade avgifter skall utgå under  

             innevarande verksamhetsår.  

             Beslut av höjning av båtplatsavgiften till kr 200 framgår av § 7. 

 

§ 10      Val av styrelse           

             Till ledamöter efter Anders Bengtsson och Lars-Åke Andersson, som ej stod till  

             förfogande för omval, valdes på två år Carl Gelius och Lars Bertil Kvillfors  

             samt till suppleanter på ett år nyvaldes Ebba Tapper och Jonas Lexing.  

             Gert Rydén, ordförande, Claes Rosengren och Liselott Karlsson kvarstår enligt  

             tidigare val till nästa årsmöte. 

 

§ 11      Val av revisorer och suppleanter på 1 år 

             Till revisor omvaldes Susanne Gustafsson och nyvaldes Lena Johansson. 

             ”     suppleanter omvaldes Margareta Gustafsson och Johan Skage. 

 

§ 12      Fråga om val av valberedning 

             Till valberedning omvaldes Lisbeth Norlander och Anne-Marie Skage.  

 

§ 13      Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt  

             Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos föreningens sekreterare, som även  



             kommer att lägga ut det på föreningens hemsida, www.hagabyhogby.se. 

 

§ 14      Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade deltagarna för visat  

             intresse.   

 

Vid protokollet:                                           Justeras: 

 

 

Rolf Nilsson                                                  Gert Rydén                 Tomas Persson  

              

http://www.hagabyhogby.se/

