Hagaby- Högby Samfällighetsförening
Protokoll för ordinarie årsmöte 2014-07-19, Församlingshemmet Högby kyrka
Ordförande Claes Rosengren hälsade välkommen
§1

Claes Rosengren valdes till mötesordförande.

§2

Joakim Hennings valdes till mötessekreterare.

§3

Gert Rydén och Lars-Åke Andersson valdes till justeringsmän.

§4

Mötet fann att behörig kallelse utgått.

§5a

Styrelsens berättelse:
Ingår som del i årsredovisningen och ytterligare förelades ej.
Rapport från kommittérna:
Vatten har ånyo befunnet tjänligt men med färganmärkning. Försök med
omfördela tagning ur de två källorna som kan minska färgskiftning prövas.
Segmentella avstängningsventiler för att underlätta läckagesökningsplan
prövas. Borgholms kommun har nu registrerat vattenverket som
Dricksvattenanläggning och föreningen som Livsmedelsföretag.
Anläggningen är klassad med lägsta risknivå och kommer att kontrolleras
mot en mindre avgift (800kr). Bernt Malm ersätts av Olle Sellström som
sammankallande och ny kommittémedlem blir Bo Gustavsson (rörmokare
och länge på plats). Inget nytt hörts om stundande krav på kommunal V/Aanslutning.
Vägar har grusats å Storsvängen och Bigränd. Saltning har genomförts där
behov ansetts. Önskemål om saltning av Alvägen och Pärlgränd framfördes.
Om ytterligare behov finns kontaktas vägkommittén via lokal representant.
Styrelsen är emot ytterligare skyltar på området, men om behov kan man
tänka sig att befintliga hastighetsskyltar förses med dubbla sidor. Kontakta
vägkommittén i så fall.
Grönområdena har röjts på röjardagen och högar ska bort snarast. Troll/Vitsippeskogen som stormskadats skall fortsättas att röjas av markägaren
Jens Olsson och flisas när det är framkomligt för maskiner. Extrakostnad är
tagen för punktinsats gjorts under förra året med slagning av sjöäng i
Högby.
Eventuella behov av ytterligare extern röjningshjälp för framkomlighet
(sop-/tankbil) tas via Grönområdeskommitté som via styrelse koordinerar
med Vägkommitté. Grönområdeskommittén mottar också tacksamt
röjningsförslag av allmänintresse. Styrelsen tar till sig att överväga hur man
kan få en större uppslutning till föreningens gemensamma röjningsdag i
framtiden.

§5b

Revisorernas berättelse lästes av Lena Johansson

§5c

Mötet beslutade fastställa föreningens resultat- och balansräkning för året
enligt utskickad årsredovisning samt att fördela årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

§6

Mötet biföll revisorernas förslag om att ge styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna räkenskapsåret.

§7a

Mötet fastställde styrelseförslag om att en aviseringsavgift om 50kr uttas
vid avsaknad av eller felaktig adress och kassören tvingas skicka
brevfaktura om ej särskild begäran om brev per post ej angivits.

§7b

Carl Gelius redogjorde för påbörjat arbete med den övergripande och
långsiktiga grönområdesplan som beslutades om förra årsmötet. Flera
möten har genomförts och vissa synpunkter har inkommit från
medlemmar. Planen kommer att sammanställas under hösten och därefter
gå på remiss först till styrelsen och sedan till medlemmarna. Stämman gav
stöd för inriktning även om planen som helhet beslutas först nästa stämma.
Större insatser kan eventuellt medföra behov av att höja medlemsavgiften
något i framtiden.

§8

Styrelsen disponerar enligt tidigare beslut 10 000 kr för representation i
samband med möten. Styrelsen budgeterar 5000 kr detta år vilket mötet
godkände.
Styrelsen informerade om att kassören ersätts med 10 000 kr / år för
löpande redovisningstjänster.

§9

Mötet beslutade på styrelsens förslag oförändrad medlemsavgift per år:
- Permanentboende 3200kr
- Fritidsboende
1600kr
- Obebyggd tomt
320kr

§10

Valdes till styrelse:
Sekreterare (nyval 2 år) Anders Bengtsson
Ledamot (nyval 2 år)
Lars-Åke Andersson
Suppleant (1år)
Joakim Hennings och Carl Gelius (omval)
Claes Rosengren (ordf) Lena Johansson (kassör) och Gert Rydén (ledamot)
kvarstår.

§11

Till revisorer valdes Susanne Gustafsson och Carina Persson och till
suppleanter valdes Margareta Gustafsson och Johan Skage. Samtliga på ett
år.

§12

Valberedning befanns åter saknas och inga förslag inkom. Styrelsen
upprätthåller detta tillsvidare, men poängterar att detta inte är
tillfredsställande utan bör återfinnas bland medlemmarna.

§13

Styrelsen meddelade att årsmötesprotokoll kommer att finnas tillgängligt
på hemsidan (www.hagabyhogby.se) samt hos föreningens sekreterare.

§14

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Joakim Hennings

Gert Rydén

Lars-Åke Andersson

