
Protokoll fiirt vid årsmöte med Högklints Vitlaägarefiirening 2013.

Dag:20 juli2013
Plats: Högklintsstugan, Västerhejde
Närvarande: ca 35 personer

$ la Till mötesordftirande valdes Göran E Larsson
$ lb Till mötessekreterare valdes Urban Bokön.

$ 2 Till justeringsmåin, tillika röstriiknare väldes Helena Nygren och Monica Hedberg.

$ 3 Mötet ansågs behörigt utlyst och dagordningen godkändes.

$ 4 Styrelsens årsberättelse och ekonomiska redogörelse ft)r tiden I juli2012-30 juni 2013
presenterades. Mötet önskade att eventuella minusposter i redovisningen specificerades
tydligare, t ex att kostnader och intäkter for årsfesten redovisas.

$ 5 Revisionsberättelsen läses upp och godkåindes.

$ 6 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet for ft)reningens ftirvaltning under verksamhetsåret.

$ 7 Ärenden *: -3ä"räJln 
redovisade de punkrer som kom upp på ftirra årsmötets enkät:

o Bussftirbindelse till visby diir regionen lovat att utreda frågan.
Styrelsen driver och bevakar.

o Cykelbana till Visby dåir Trafikverket beslutat att påbörja ett
projekt att ftrlåinga cykelbanan fran Kneippbyn till Nygårds.

o Brygga/Matta på stranden vid Fridhemsviken diir styrelsen inte
anser att ftireningen har möjlighet att genomförcdetta-

o Nya trafikspeglar dåir Trafikverket avstyrker.
Mötet beslutade att tillstyrka styrelsens frirslag gällande nya stadgar. För
att stadgarna ska börja gälla krävs dock beslut även på nästa årsmöte.
Mot beslutet reserverade sig Elof Peffersson.

$ 8 Mötet beslutade att höja årsavgiften till 100 kr fr o m verksamhetsåret 2014115.

$ 9-13 Mötet beslutade fiiljande val:

Ordinarie styrelseledamöter på två år : Jan Ringbom
Tove Boqvist
Charlotte Narbom

(Per Borgman som på ftirra årsmötet valdes på två år
har önskat avgå i förtid. Per avtackades ftir långt och troget
styrelsearbete under t7 åtr.)

Styrelsesuppleanter (ett år) Monica Hedberg
Katinka Wallin
Elof Pettersson
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Gunnar Smitterberg
Bo Magnusson

Björn Söderholm
Roland Hoas

Christopher Heidenberg
(sammankallande)
Roland Hoas
Ingela Glansholm

Karin Grytting (sammankallande)
David Glansholm

Ovriga deltagare i festkommittön utses av styrelsen.

15 Ovriga frågor

Korvgrillning på stranden tisdagen den 30 juli
(med reservdag torsdagen den l.a augusti).
Vi träffas kl 18.00. Vi börjar med att tillsammans städa stranden.
Dåirefter bjuder ftireningen på korv och bröd med tillbehör. Medtag egen dryck.

16 Årsmötet ftirklaras avslutat.
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