
Protokoll årsmöte 2018 Högklints Villaägareförening 
 
Årsmötet ägde rum i Högklintsstugan 10.7 2018 i närvaro av 18 
medlemmar  
 
§1 Till mötesordförande valdes Gunnar Smitterberg och till 
mötessekreterare Johan Dalén 
 
§2 Till justeringsmän och rösträknare valdes Jane Rastad och Helena 
Nygren 
 
§3 Godkändes årsmötets utlysande och dagordning 
 
§4 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 
presenterades av Johan Dalén och Tomas Lundh 
 
§5 Revisionsberättelse presenterad av Bo Magnusson 
 
§6 Resultat-och balansräkning godkändes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-18 
 
§7 Fastställdes årsavgiften för år 2018-19 till oförändrat 100 
kr/fastighet 
 
§8 Till ordinarie styrelseledamot för 2 år valdes Tomas Lundh 
 
§9 Till revisorer(1 år) valdes Bo Magnusson och Johanna Rastad 
 
§10 Till revisorssuppleanter (1 år) valdes Urban Bokén och Ulf 
Gutenwik 
 
§11 Till festkommittén(1 år) valdes Marie Wesström och Kristina 
Dalén 
 
§12 Till valberedningen(1 år) valdes Inger Dahl och Ann Hoas 
 
§13 Skötsel av strandängen 
Markägarna(talesman Sören Wiman) vill ej att ängen slås då det kan 
bli en alltför inbjudande yta för turister, däremot kan stenar som 
avgränsar vägen klippas fram och stigar hållas öppna. Viss röjning av 
buskage kan också tillåtas för att gräsytan inte ska växa igen och för 



att hålla utsikten mot vattnet fri, gäller fr.a. södra delen av 
strandängen. Fråga ställdes om det fanns möjlighet att låta lamm beta 
på ängen för att hålla den öppen men enl Tomas Lundh, själv 
lammägare, är betet på strandängen inte intressant för lamm. 
Mötet gav styrelsen i uppdrag att tillsammans med markägarna gå 
vidare i frågan med målsättningen försiktig röjning. 
 
§14 Jättebjörnlokorna vid gången ned mot strandbodarna har vuxit 
till igen, Jane Rastad åtog sig att kontakta Länsstyrelsen i ärendet för 
att se om man kan få hjälp med åtgärder. 
 
§15 Vägfrågor 
Rolf Ekman tog upp hastigheten i backen på Högklintsvägen ner från 
Utsiktsvägen, där det råder 50 km/h vilket förstås är orimligt högt. 
Finns det möjligheter till vägbulor? Tomas Lundh har redan planerat 
in ett möte efter sommaren med Ulf Almgren på regionen avseende 
vägfrågor( vilka vägar är enskilda, allmänna osv och vad gäller för 
respektive vägtyp avseende underhåll, hastighetsgränser, möjligheter 
att sätta upp farthinder, P-förbud osv) och tar med sig frågan dit. 
 
§16 Diskuterades utformning av årsmöte och sommarfest nästa år. 
Urban Bokén föreslog att ha årsmötet en vecka senare för att 
förhoppningsvis flera medlemmar ska vara i sina hus, detta med 
tanke på det relativt låga deltagandet på detta årsmöte. Möjligheterna 
till att återuppta lammgrillning diskuterades och frågan tas upp 
gemensamt med styrelse och festkommitté, förslag från övriga 
medlemmar emottages tacksamt, kontakta ngn i styrelsen 
 
§ 17 Villaägareföreningens informella gränser anses utgöras av Kuse 
Kustväg- Kusevägen-Nygårdsån 
 
§18 Mötets avslutande följt av korvgrillning på stranden i fin 
kvällssol med cirka 30 deltagare 
 
Högklint 2018-07-18 
 
 
Johan Dalén, sekreterare Gunnar Smitterberg, ordförande 
 
                                                Justeras 
 
Helena Nygren Jane Rastad 


