Protokoll fört vid årsmöte med Högklints Villaägareförening
13.7 2017
§1 Till mötesordförande valdes Gunnar Smitterberg
§2 Till mötessekreterare valdes Johan Dalén
§3 Till justeringspersoner valdes Göran Larsson och Urban Bokén
§4 Mötet befanns vara behörigt utlyst
§5 Dagordningen godkändes
§6 Årsberättelse utdelades, se kopia
§7 Ekonomisk redogörelse föredrogs av Tomas Lundh,
sammanfattningsvis är föreningens ekonomi god med en kassa på
cirka 20000 kr
§8 Revisionsberättelse undertecknad av revisorerna Bo Magnusson
och Gunnar Smitterberg upplästes, sammanfattningsvis är
räkenskaperna skötta omsorgsfullt och utan anmärkningar.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-17
§10 Årsavgiften för 2017 fastställdes oförändrad till 100kr/fastighet
§11 Val av styrelseledamöter. Till ordinarie ledamöter valdes Gunnar
Smitterberg, Tomas Lundh och Johan Dalén
§12 Till styrelsesuppleanter valdes Jane Rastad och Göran Larsson
§13 Till revisorer valdes Bo Magnusson och Johanna Rastad och till
revisorssuppleanter Ulf Gutenwik och Kerstin Bokén
§14 Till ledamöter av valberedningen valdes Inger Dahl och Ann Hoas
§15 Till festkommittén valdes Kristina Dalén(sammankallande),
Marie Wesström och Urban Bokén
§16 Övriga frågor

Beslutades att kommande årsmöte 2018 ska hållas i Högklintsstugan
någon gång kring mitten av juli och preliminärt åtföljas av gemensam
picknick och samvaro på stranden. Detta gör att vi kan ha åtminstone
årsmöte på utlyst datum utan att vara beroende av vädret.
Ann Hoas ställde frågor kring skymd sikt vid utfarter, tidigare har det
funnits speglar på några ställen men detta är tydligen inget som
föreningen kan påverka, inte heller skyltning för cyklister mot
Högklint enl. besked som Tomas fått av ansvariga på regionen. Vad
föreningen kan göra är att uppmana och vid behov hjälpa tomtägare
att klippa ner skymmande grenar och växlighet vid utfarter.
Jättebjörnlokor finns på några ställen i området och enl. uppgift ska
Länsstyrelsen efter sommaren kunna ge råd och anvisningar
avseende detta, styrelsen bevakar frågan
§ Mötets avlutades och övergick till picknick i den vackra
sommarkvällen i närvaro av ett 30-tal deltagare

Högklint 19.7 2017

Johan Dalén
sekreterare

