
Protokoll fört vid Högklints Villaägareförenings årsmöte 2019-07-17 
 
§1 Till mötesordförande valdes Gunnar Smitterberg och till mötessekreterare Johan Dalén 
 
§2 Till justeringsmän och tillika rösträknare (29 närvarande) valdes Ulf Gutenwik och 
Anders Thambert 
 
§3 Mötesdeltagarna godkände årsmötets behöriga utlysande och godkände dagordningen 
 
§4 Styrelsen presenterade sin ekonomiska redovisning (se separat bilaga) och 
verksamhetsberättelse (se tidigare utskick tillsammans med kallelsen till årsmötet) för det 
gångna året. Fråga ställdes vad som ska göras med tillgångarna, trenden har dock varit att 
egna kapitalet långsamt krympt de senaste åren så mötet bedömde att nuvarande buffert 
är lämplig. 
  
§5 Bo Magnusson presenterade revisorernas berättelse. 
 
§6 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2018-2019 och 
godkände resultat-och balansräkningen 
 
§7 Årsavgiften fastställdes till oförändrat 100 kr/hushåll 
 
§8 Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Gunnar Smitterberg(omval) och Johan 
Dalén(omval) 
 
§9 Till styrelsesuppleant på 2 år valdes Sophie Gill(nyval) 
 
§10 Till revisorer på 1 år valdes Bo Magnusson(omval) och Johanna Rastad(omval) 
 
§11 Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Kerstin Bokén (omval) och Ulf Gutenwik (omval) 
 
§12 Till valberedningen på 1 år valdes Ann Hoas(omval) och Inger Dahl(omval) 
 
§13 Till festkommittén på 1 år valdes Marie Wesström(omval) och Kristina Dalén(omval) 
 
§14 Övriga frågor 
Jane Rastad redogjorde för sina kontakter med myndigheterna angående jättebjörnlokor 
som diskuterades på föregående årsmöte. Efter att ha hänvisats fram och tillbaka mellan 
kommun, region och Naturvårdsverk verkar det hela landa i att det är den enskilde 
markägarens ansvar. 
 
Diskussion kring trafikfrågor i området. Att få till en generell sänkning av 
hastighetsgränserna är enligt Region Gotland en mycket komplicerad process, vad som 
däremot är möjligt är utläggande av hastighetsbegränsande vägbulor av gummi. Detta får 
diskuteras mellan berörda intresserade fastighetsägare, föreningen har möjlighet att i viss 
mån bidra ekonomiskt till sådana insatser. I nuläget avvaktar vi effekten på Fridhemsvägen 
av den kompletterande skyltning som styrelsen utfört. 



Ställdes fråga om läget på bygglovssidan i området med tanke på att de militära 
myndigheterna nu motsätter sig det mesta i den vägen. Styrelsen hade ingen aktuell 
information om detta mer än att frågan tydligen inte är slutgiltigt avgjord. 
 
Information från styrelse och festkommitté avseende planer på att väcka liv i tidigare 
tradition på årsmötet med lammgrillning. Efter kontakter i år med lämpliga lokaler och 
arrangörer stupade det hela på att prisbilden bedömdes för hög. Årsmötet ställde sig dock 
positivt till att målsättningen ska vara att försöka få till stånd lammgrillning framöver och 
att ambitionerna kanske ska vara att anordna detta med något-några års intervall. 
Styrelsen och festkommittén fortsätter att arbeta enligt dessa direktiv. 
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