
Hagaby-Högby Samfällighetsförening, org.nr 717909-1249 
 

 

P R O T O K O L L 

 

fört vid ordinarie föreningsstämma den 16 juli 2016, med början kl. 10.20 

i församlingshemmet vid Högby kyrka 
 

Föreningens ordförande, Claes Rosengren, öppnade stämman och hälsade de närva-

rande, enligt separat deltagarlista, välkomna. 

 

 §  1     Val av ordförande vid stämman 

            Till ordförande valdes Claes Rosengren. 

 

§   2     Val av sekreterare vid stämman 

            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 

            Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning. 

 

§   5 a   Styrelsens berättelse 

             Någon förvaltningsberättelse utöver årsredovisningen förelåg ej. 

             Rapporter från kommittéer 

             Olle Sellström informerade om vidtagna åtgärder vid vattenverket:  

             Vattentillgången är normal trots de alarmerande rapporterna om vattenbrist på 

             Öland. Vattenproverna i mars och juni ligger inom godkända värden; vattnet är  

             något missfärgat. Förra årets problem med för höga nitrithalter finns inte i år.  

             Reparationer och anskaffning av bl a en reservpump har genomförts i bered- 

             skapssyfte. Vattenverket är ju 50 år gammalt och i behov fortlöpande underhåll. 

             Befintligt elskåp behöver bl a ersättas.                      

             Ny sammankallande i vattenverkskommittén är Sven-Ulrik Strandh. Olle  

             Sellström kvarstår i kommittén. 

             Frågan om service-/tillsynsavtal med Calle Jämtins VVS-företag togs upp.  

             Det beslutades att ett sådant avtal skulle tecknas inför kommande vintersäsong. 

             Problem med vattentillförseln skall alltid anmälas till kommittén för vidare åt- 

             gärder. Vid akuta problem kan kontakt tas med Calle Jämtin.      

             Carl Gelius informerade om vidtagna åtgärder på grönområdena enligt gällande  

             plan. I år har röjning vid Vattenverksvägen prioriterats. 

             Gösta Petersson informerade om vidtagna underhållsåtgärder avseende vägnä- 

             nätet  inom området. Boris Carlqvist m fl har under försommaren lagat vinterns  

             ”potthål”.  

             Det påtalades, att grusning av vägarna på Högby-området var önskvärd.  

             Mariann Trollsås framförde önskemål om att vägskylten vid deras tomt skulle  

             flyttas, då den nuvarande placeringen försvårar sopbilens framkomst.                   

 

  



              

§  5 b   Revisorernas berättelse 

             Susanne Gustafsson föredrog revisorernas berättelse. 

 

§   5 c   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

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

             redovisningen för 2015. 

 

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

             Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av årets resultat, kr 20 927, 

             avsätts kr 10 000 till underhålls-/förnyelsefonden, som därefter uppgår till kr 

            230 935. Resterande belopp förs till det balanserade resultatet, som därefter  

            uppgår till kr 9 623.  

 

§   6      Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

             Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret  

             2015.  Stämman beslöt i anslutning till denna tillstyrkan bevilja styrelsen an- 

             svarsfrihet. 

 

§   7      Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar 

             Inga framställningar från styrelsen förelåg och ingen motion hade inkommit. 

              

§   8      Ersättning till styrelsen 

             Då inga ersättningskrav inkommit, beslöt stämman att inga ersättningar skall   

             utgå under innevarande verksamhetsår.  

             Ersättning för bokföringen utgår dock med kr 10 000.            

             Till styrelsens förfogande för representation har för innevarande verksamhets- 

             år budgeterats kr 5 000.  

              

§   9      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd   

             På styrelsens förslag beslöt stämman att avgifterna för innevarande verksam- 

             hetsår skall utgå med kr 2 000 (+ 400) för fritidsboende och med kr 4 000 (+ 800) 

             för permanentboende och kr 400 (+ 80) för obebyggd tomt.  

             Antalet andelar är 99,2 sedan Högby 2:39 numera registrerats som fritids-   

             boende.   

 

§ 10      Val av styrelse           

             Till ledamöter efter Anders Bengtsson och Lars-Åke Andersson, som inte står  

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

             Till suppleanter på ett år nyvaldes Ebba Tapper och Jonas Lexing.  

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

             år enligt tidigare val. 

 

§ 11      Val av revisorer och suppleanter på 1 år 

             Till revisorer omvaldes Susanne Gustafsson och nyvaldes Lena Johansson. 

             Till 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 stämmoprotokollet hålls tillgängligt  

             Protokollet från föreningsstämman finns tillgängligt hos föreningens sekrete- 

             rare, som även kommer att lägga ut det på föreningens hemsida,  

             www.hagabyhogby.se. 

 

§ 14      Avtackningar 

             Ordföranden avtackade följande närvarande för mångårigt och uppskattat  

             arbete i Hagaby-Högby Intresseförening och Samfällighetsförening: 

             Lars-Åke Andersson, som avgått som styrelseledamot 

             Olaf Lindström, som avgått som sammankallande i bryggkommittén 

             Olle Sellström, som avgått som sammankallande i vattenverkskommittén 

 

§ 15      Ordföranden förklarade föreningsstämman avslutad och tackade deltagarna för  

             visat intresse.   

 

Vid protokollet:                                           Justeras: 

 

 

Rolf Nilsson                                                  Gert Rydén                 Tomas Persson  

 

http://www.hagabyhogby.se/

