Årsmötesprotokoll
Hagaby-Högby Intresseförening 18 juli 2015

1. Claes Rosengren valdes till ordförande för mötet
2. Joakim Hennings valdes till mötessekreterare
3. Gert Rydén och Carl Gelius valdes till justeringsmän
4. Kallelsen till mötet ansågs behörigen utsänd och Björn Barkel, Susanne Jansson, Mats
Eriksson samt Ebba Tapper hälsades välkomna som nya medlemmar
5. Styrelsens berättelse utskickad som del i årsredovisningen. Kommittéer redovisade (Olav):
Bryggor på plats. God uppslutning och gott jobb vid strandrensning. Midsommarfirandet avlöpt
väl trots regn. Tack till alla organisatörer. Fotbollsplanen har upprustats och Hagaby Open
golfturnering har genomförts.
6. Susanne Gustafsson lämnade revisorernas berättelse och styrelsen föreslogs ansvarsfrihet för
det gångna räkenskapsåret.
7. Resultat och balansräkning fastställdes enligt utskickat material.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Inga motioner inkommit inom fastställd tid, men informerades att styrelsen kommer att
inventera båtplatsläget i Syltan och uppdatera detta. Medlemmarna uppmanas ta ansvar för
sina båtar.
10. Beslutades att ingen ersättning skall utgå till styrelse eller revisorer
11. Styrelsens förslag om oförändrad avgift för HHI (50kr) och båtplats (100kr) för 2015 och prel för
2016 godkändes. Fråga om användning av medel och åtminstone en del kommer att behövas
för framtida bryggrenovering/-lösning.
12. Val: Omval av Gert Rydén (ordf), Claes Rosengren(ledam), Joakim Hennings och Carl Gelius
(suppleanter) samt Lise-Lott Karlsson nyval kassör. Susanne Gustafsson och Carina Persson
valdes till ordinarie revisorer och Margareta Gustafsson samt Johan Skage till
revisorssuppleanter.
13. Valberedning: Lisbeth Nordlander, Ann-Marie Skage samt Lars-Bertil Kvillsfors har tagit på sig
att fungera som valberedning. Önskemål om ytterligare en person och att den som känner sig
kallad tar kontakt med valberedningen ovan eller styrelsen.
14. HHI:s ordförande Gert Rydén tackade alla som bidragit till årets HHI-aktiviteter
15. Meddelades att stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt hos sekreterare och på
hemsidan inom kort.
16. Mötet avslutades och ordförande Claes Rosengren tackade för visat intresse.
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