Hagaby-Högby Samfällighetsförening (org nr 717909-1249)
PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma den 17 juli 2010

§1

Hans Redtzer valdes till ordförande för dagens stämma.

§2

Christina Watson valdes till sekreterare för stämman.

§3

Dan Marmesjö och Bo Jämtin valdes till protokolljusterare av stämmoprotokollet.

§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 från arbetet i Vattenverskommittén. Vattenprover visar att vattnet är
tjänligt med anmärkning, dvs med avseende på färgen. De läckage som tidigare
förelåg har upphört och några kranar vid tomtgränser är åtgärdade. Inget
oroväckande svinn förekommer.

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
sladdades i våras och kostnaderna ökade på grund av den grusning som behövde
göras med anledning av det myckna plogandet. Förhoppningsvis behövs det dock
inte grusas nästa år.

Grönområden:
Thomas Persson rapporterar. Jens Olsson har tagit över ansvaret för arbetet med
att slå ängar och diken, bränna högar etcetera. Det har varit mycket positivt och
resulterat i ett bättre utfört arbete för en billigare penning.
35 personer deltog i den årliga röjningsdagen.
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

Några framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna fanns ej att
behandla.

§8

Vid frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna framkom förslag att posterna
ordförande, kassör och sekreterare skulle arvoderas. Stämman röstade för detta
förslag och beloppet föreslogs vara den årliga medlemsavgiften. Stämman föreslog
därefter att låta styrelsen arbeta vidare med frågan.

§9

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

§10

Följande ordinarie ledamöter valdes på 2 år:
Christina Watson, nyval
Joakim Hennings, nyval
Rolf Nilsson, kvarstår 1 år
RoseMarie Bergqvist, kvarstår 1 år
Tomas Persson, kvarstår 1 år
Till styrelsesuppleanter valdes på 1 år:
Lars-Åke Andersson, omval
Jörgen Pettersson, nyval

§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

Peter Rössner redogjorde för svårigheterna kring arbetet med valberedningen och
ställer frågan till stämman hur det ska skötas i fortsättningen.
Peter Rössner erbjöd sig att vara behjälplig styrelsen i valberedningsarbetet
kommande år. Lars-Åke Andersson anmälde sig att hjälpa till med detta arbete.

§13

Övriga frågor.
Monica Trollsås uppmanade samtliga att se till att det inte växer igen kring husen så
att utsikter och vyer går förlorade. Påpekade också att hastighetsbegränsningarna
inom området skall efterlevas.
Fråga uppkom kring de skyltar som uppkommit där det står att det är
olämpligt/farligt att bege sig in i en del grönområden på grund av tjurar. Detta
upplevs som begränsande. Stämman föreslår att styrelsen tar upp denna fråga till
diskussion.

§14

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