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Protokoll Årsmöte 

 
Datum: 18 juli, 2020 kl 10:00 
Plats: Församlingshemmet Högby kyrka – utomhus pga pågående Corona-pandemi 
 
Ordförande för mötet, Jonas Ericson, öppnar årsmötet och hälsar alla närvarande medlemmar välkomna. 
 

1. Val av ordförande vid årsmötet 
Till ordförande valdes Jonas Ericson 

 
2. Val av sekreterare vid årsmötet 
Till sekreterare valdes Anna Rönquist 

 
3. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Katarina Gustavsson och Gert Söderman 

 
4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett 
Årsmötet fann att kallelsen skett i behörig ordning. 

 
5. a. Styrelsens berättelse 

Någon förvaltningsberättelse utöver den som finns i årsredovisningen förelåg ej. 
 
Rapport från kommittéer 

 Christer meddelar att det inte blev något midsommarfirande i år pga Corona-pandemin.  
 

Strandrensning blev inte heller av pga av pandemin. Stranden ser ändå fin ut och några privata initiativ till 
rensning har gjorts.   
 
Olaf låter hälsa att vid önskemål om båtplats vid bryggan i Hagaby – kontakta honom  
0733804989 

  
 b. Revisorernas berättelse 
 Jonas föredrar revisorernas berättelse som får godkänt. 
 
 c. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 Årsmötet beslutar att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning enligt  årsredovisningen för 2019. 
 
 d. Beslut om disposition av 2019-års resultat enligt fastställd balansräkning 
 Ett överskott på 10.614:20 överförs till det balanserade resultatet som blir 40.845:20 kr.  
 
 6. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019. Årsmötet beslutar i 
anslutning till denna tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

 
 7. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar 
 Inga inkomna motioner. 
  

Frågan om dasset vid stranden togs upp eftersom det inte har skötts på senare år. Är det kommunens ansvar? 
Gert kontaktar kommunen. 

 
 8. Ersättning till styrelsen 

Då inga ersättningskrav har inkommit, beslöt årsmötet att inga ersättningar ska utgå under innevarande 



verksamhetsår. 
 
 9. Styrelsens förslag till medlems- och båtplatsavgift 
 Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, dvs medlemsavgift 100 kr samt båtplatsavgift 200 kr.  
 
 10. Val av styrelse  

Till ordförande omvaldes Christer Gustafsson (2 år), och till ledamöter Liselott Karlsson i rollen som kassör (1 
år), Anna Rönquist i rollen som sekreterare (2 år), Jenny Carlsson (1 år), Jonas Ericson (1 år), Patrik Brink 
Wykman (2 år). 

 Suppleanter: till suppleant valdes Annika Lindblom (1 år), en vakant plats 
 
 11. Val av revisorer och suppleanter på 1 år 
 Till revisorer valdes Hans Nyqvist och Jan Larsson. Till suppleant valdes Mikael Bremer. 
 
 12. Fråga om val av valberedning 
 Till valberedning valdes ingen. 
 
 13. Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos förenings sekreterare, samt på föreningens hemsida, 
www.hagabyhogby.se.  

 
 14. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
____________________________________ 
Anna Rönquist 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
___________________________________  _____________________________________ 
Katarina Gustavsson    Gert Söderman 

      

http://www.hagabyhogby.se/

