
Protokoll fört vid Högklints Villaägareförenings årsmöte 2020-07-15 
 

§1 Till mötesordförande valdes Gunnar Smitterberg och till mötessekreterare Johan Dalén 
 

§2 Till justeringsmän och tillika rösträknare(27 närvarande) valdes Helena Nygren och 
Leonard Daun 
 
§3 Mötesdeltagarna godkände årsmötets behöriga utlysande och dagordningen 
 
§4 Kassören presenterade föreningens ekonomiska redovisning(läggs ut på föreningens 
hemsida när protokollet är justerat) och sekreteraren föreningens verksamhet under 
året(presenteras på informationsblad som distribueras till medlemmarna under v 30) 
 
§5 Bo Magnusson presenterade revisorernas berättelse 
 
§6 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019-20 och 
godkände resultat-och balansräkningen 
 
§7 Årsavgiften för 2020 fastställdes till oförändrat 100 kr/hushåll 
 
§8 Till ordinarie styrelseledamot på 2 år valdes Tomas Lund(omval) 
 
§9 Till styrelsesuppleant på 2 år valdes Jane Rastad(omval) 
 
§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 Inger Dahl Smitterberg(omval) och Ann Hoas(omval) 
 
§13 Till festkommittén på 1 år valdes Marie Wesström(omval) och Kristina Dalén(omval) 
 
§14 Övriga frågor 
Styrelsen informerade om att det inkommit klagomål på ej kopplade hundar på stranden 
vilket föranlett kontakt med markägarna som ställt sig positiva till att det ska råda 
kopplingstvång, varför skyltar med denna innebörd kommer att sättas upp vid nedgångarna 
till stranden 
Ulf Gutenwik tog upp frågan om förfall och rasrisk vid vissa av strandbodarna och undrade 
vem som är ansvarig om någon olycka skulle inträffa till följd av detta. Frågan kunde ej med 
säkerhet besvaras varför Ulf åtog sig att forska vidare i detta. Ulf hade även en fråga om varför 
just utfarten från Utsiktsvägen mot Högklintsvägen försetts med ”lämna företräde”-markering, 
saken är ju att det är högerregeln som gäller vid utfart från alla mindre vägar ut på 
Högklintsvägen. Beslutet togs ju av Ulf Almgren på Regionen och skälet kan ha varit att 
Utsiktsvägen är asfalterad och betydligt mer trafikerad (av till största delen tillfälliga 
besökande) och ger ett ”större” intryck än andra mindre påfarter i området 
Fråga väcktes om hur vi skulle kunna öka medlemsantalet i föreningen. Styrelsen har inte 
planerat någon specifik värvningskampanj utan hoppas att det arbete som utförs och som 



redovisas på infoblad till alla boende i vårt område tillsammans med att befintliga medlemmar 
talar gott om föreningen, ska göra att fler blir intresserade och motiverade att gå med. 
Högklint 2020-07-19 
 
 
 
 
Gunnar Smitterberg                                                       Johan Dalén 
       Ordförande                                                                  Sekreterare 
 
 
 
 
 
                                                          Justeras 
 
 
 
 
Helena Nygren                                                            Leonard Daun 


