Protokoll från Hagaby-Högby Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 18 juli 2015

Gert Rydén inledde med att påkalla en tyst minut för de under året bortgångna medlemmarna Erik
Rosén, Ulla-Britt Fogelberg och Birger Edselius.

1. Claes Rosengren valdes till mötesordförande
2. Joakim Hennings valdes till mötessekreterare
3. Gert Rydén och Carl Gelius valdes till justeringsmän
4. Mötet ansågs behörigen utlyst. Nya ägare hälsades välkomna: Björn Barkel (3:37), Susanne
Gustafsson och Mats Eriksson (11:24) och Ebba Tapper (11:30).
5. Rapport från kommittéerna: Vatten (Olle Sellström): Anmärkning på nitrathalt strax över
gränsvärde och meddelande om detta har utgått. Rek tillsvidare undvikas till barn under 1 år,
men i övrigt inga restriktioner. Gäller en av två brunnar och sannolikt jordbruks/gödslingsrelaterat och är inte ovanligt. Vattenkommittén har tagit kontakt för att lösa detta.
Vattenverket har blivit ommålat.
Grönområde(Carl Gelius): Extra röjdag i Trollskogen i våras samt sedvanlig röjdag i juli
genomförda den senare med fokus på diken mm. Bra uppslutning, men varierar mellan
områden. Anmodas till deltagande och även möjligt röja på annan tid om man ej kan vara med.
Utskickad Grönområdesplan gäller som grund och projekt balanseras mot övriga kommittéers
behov.
Väg(ej närv): Sedvanligt underhåll genomfört. Saltat och sladdat - kan ev behöva
kompletteras. Kompletteringsbehov och koll av avrinning mm ses över av vägkommittén.
6. Revisorernas berättelse lästes av Susanne Gustafsson och man rekommenderade styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret - fastställdes. Resultat och balansräkning enligt
utskickat material presenterades av Lena Johansson och fastställdes av mötet.
7. Styrelsen beviljades av mötet ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
8. Utskickad Grönområdesplan fastställdes. Ordföranden förtydligade att planen är avstämd med
markägaren. Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2015 (3200kr,1600kr,320kr)
fastställdes. Förslag från styrelsen om en preliminär avgiftshöjning för 2016 till 4000kr för
permanentboende, 2000kr för fritidsboende och 400kr för obebyggd tomt fastställdes av mötet.
9. Ersättning om 10000kr/år till kassör och att styrelsen kan disponera 10000kr enligt tidigare
stämma (i budget 5000kr) fastställdes.
10. Utskickad budget 2015 framlades (Lena Johansson) och godkändes av mötet. Extrainsatser för
målning av vattenverk och Trollskogsröjning tas ur underhållsfonden.
11. Val: Omval: Claes Rosengren (ordf), Gert Rydén (ledam), Carl Gelius och Joakim Hennings
(suppleanter) samt nyval av Lise-Lott Karlsson som kassör. Omval av revisorer (Susanne
Gustafsson och Carina Persson) samt av revisorssuppleanter (Margareta Gustafsson och
Johan Skage).

12. Valberedning: Lisbeth Nordlander, Ann-Mari Skage och Lars-Bertil Kvillsfors utses av mötet till
nybildad valberedning. Önskemål om ytterligare en medlem och att den som känner sig kallad
tar kontakt med valberedningen ovan och styrelsen.
13. Lena Johansson avtackades som kassör.
14. Stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt hos sekreterare och på hemsidan inom kort.
Sekreterare Anders Bengtsson är tillika webmaster.
15. Ordförande Claes Rosengren tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
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