Hagaby-Högby Samfällighetsförening (org nr 717909-1249)
PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma den 14 juli 2012

§1

Claes Rosengren valdes till ordförande för dagens stämma.

§2

Christina Watson valdes till sekreterare för stämman.

§3

Gert Rydén och Rolf Nilsson valdes till protokolljusterare samt rösträknare.

§4

Kallelsen till stämman har stadgeenligt utgått till medlemmarna.

§5 a)

Genomgång av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse utan vidare
kommentarer
Rapporter från kommittéerna
Vattenverkskommittén:
Bernt Malm rapporterar. Vattenprover visar att vattnet är tjänligt med anmärkning,
dvs med avseende på färgen, så som det brukar. En av vattentankarna har gått
sönder och bytts till en kostnad av 60 000 kr.
Vägkommittén:
Vägarna har grusats och saltats. Grus finns att hämta vid Vattenverket om behov
finns att fylla i gropar.
Grönområden:
Röjningsdag hölls den 12 juli och samlade många arbetande. SSAB bjöd på tårta till
kaffet.

b)

Revisorernas berättelse avseende det gångna verksamhetsåret lästes upp.

c)

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

d)

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition

§6

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§7

Inga motioner från medlemmarna fanns att behandla. Styrelsens förslag att ändra
tidpunkt för avisering och betalning av medlemsavgifter godkändes. Förslaget är att
betalning sker i början av verksamhetsåret och att avisering sker i slutet på
verksamhetsåret innan. Avisering av årsavgifterna kommer fr o m 2013 att ske
senast 31/3 med senaste betalningsdag 30/4.

§8

Arvoden till styrelse och revisorer skall liksom tidigare ej utgå. Stämman beslöt att
styrelsen däremot får disponera 10 000 kronor efter eget gottfinnande.

§9

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd.

§10

Val av styrelse (två år) och suppleanter (ett år)
Christina Watson, sekreterare och webbredaktör, omval två år
Joakim Hennings, ordinarie ledamot, omval två år
Lars-Åke Andersson, suppleant, omval ett år
Johan Skage, suppleant, omval ett år
Claes Rosengren, ordförande, kvarstår ett år
Rolf Nilsson, kassör, kvarstår ett år
Gert Rydén, ordinarie ledamot, kvarstår ett år

§11

Till revisorer omvaldes Susanne Gustafsson och Sven-Ulrik Strandh på vardera ett
år. Till revisorssuppleanter omvaldes Margareta Gustavsson och Carina Persson på
vardera ett år.

§12

Fråga om val av valberedning. Beslutades att fortsätta med den nuvarande
lösningen, dvs att styrelsen arbetar med denna fråga. Förslag mottages tacksamt.

§13

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreteraren och på
föreningens hemsida www.hagabyhogby.se.
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