Hagaby-Högby Samfällighetsförening (org nr 717909-1249)
PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma den 16 juli 2011

§1

Rolf Nilsson valdes till ordförande för dagens stämma.

§2

Christina Watson valdes till sekreterare för stämman.

§3

Nils Skage och Bo Jämtin valdes till protokolljusterare av stämmoprotokollet samt
rösträknare.

§4

Kallelsen till stämman har stadgeenligt utgått till medlemmarna. Närvarande
medlemmar enligt separat deltagarlista.

§5 a)

Genomgång av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse utan vidare
kommentarer
Rapporter från kommittéerna
Vattenverkskommittén:
Olle Sällström rapporterar. Vattenprover visar att vattnet är tjänligt med anmärkning,
dvs med avseende på färgen, så som det brukar. Vattentillgången är god.
Vägkommittén:
Lars-Åke Andersson rapporterade om arbetet kring våra vägar. Det har varit en tuff
vinter och vår, det plogades mycket vilket har påverkat våra vägar. Vägarna är
sladdade och saltade. Det har inte använts så mycket grus då vägarna är så hårda,
särskilt Storsvängen. Fråga uppkom om vi ska göra något större jobb med vägarna.
Stämman beslutade att överlåta frågan till styrelsen.
Grönområden:
Claes Rosengren rapporterade. Största jobbet har lagts är dikesröjningar.
Uppmaning att tänka på att behålla öppna landskap och gångvägarna öppna.
Röjningsdagen samlade många arbetande.

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. Framställning från styrelsen
att i arbetsbesparande syfte minska utskicken. Förslaget är att lägga alla handlingar
inklusive medlemsförteckning på föreningens hemsida. Självklart ska det gå att få
handlingarna skickade till sig om man inte har tillgång till dator och internet. Vidare
föreslogs att föreningens löpande redovisning om möjligt skall läggas ut på
redovisningsbyrå för att underlätta kassörens arbete. Mer information om detta
kommer att sändas ut. Stämman beslutade att gå vidare med detta förslag.

§8

Arvoden till styrelse och revisorer skall liksom tidigare ej utgå. Stämman beslöt att
styrelsen däremot får disponera 10 000 kronor för representation i anslutning till
styrelsesammanträde och motsvarande.

§9

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

§10

Val av styrelse, styrelseordförande (2 år) och suppleanter (1 år)
Claes Rosengren, ordförande, nyval 2 år
Rolf Nilsson, kassör, nyval 2 år
Christina Watson, sekreterare, kvarstår 1 år
Joakim Hennings, ordinarie ledamot, kvarstår 1 år
Gert Rydén, ordinarie ledamot, nyval 2 år
Lars-Åke Andersson, suppleant, omval 1 år
Johan Skage, suppleant, nyval 1 år

§11

Till revisorer omvaldes Susanne Gustafsson och Sven-Ulrik Strandh på 1 år. Till
revisorssuppleanter omvaldes Margareta Gustavsson och Carina Persson på 1 år.

§12

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

§13

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos ordföranden, sekreteraren
samt på föreningens hemsida www.hagabyhogby.se.
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