
Protokoll fört vid Högklints Villaägareförenings årsmöte 2021-07-14

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

§2 Till justeringsmän och tillika rösträknare(24 närvarande) valdes Helena Nygren och Urban
Bokén

§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 30-31)

§5 Bo Magnusson presenterade revisorernas berättelse

§6 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2020-21 och
godkände resultat-och balansräkningen

§7 Årsavgiften för 2021 fastställdes till oförändrat 100 kr/hushåll

§8 Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Gunnar Smitterberg och Johan Dalén(omval)

§9 Till ny styrelseledamot på 2 år valdes Sophie Gill(utökning av styrelsen från 3 till 4
ledamöter)

§10 Ingen ny styrelsesuppleant valdes, kvarstår ytterligare 1 år gör Jane Rastad(vald 2020)

§11 Till revisorer på 1 år valdes Bo Magnusson(omval) och Johanna Rastad(omval)

§12 Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Kerstin Bokén(omval) och Ulf Gutenwik(omval)

§13 Till valberedningen på 1 år valdes Inger Dahl Smitterberg(omval) och Ann Hoas(omval)

§14 Till festkommittén på 1 år valdes Marie Wesström(omval) och Kristina Dalén(omval)

§15 Styrelsen informerade om förslag om frivillig arbetsgrupp som kan kontaktas vid behov av
extra arbetsinsatser, t.ex. större röjningsarbeten, lammgrillningsfest osv.
Intresseförfrågan kommer att bifogas kommande informationsutskick(se ovan pkt 4)

§16 Övriga frågor
Ulf Gutenwik återrapporterade från §14, övriga frågor, vid förra årsmötet ang ansvar för ev
olyckor i anslutning till strandbodarna. Det är enl svar från berörd myndighet(Anna-Lena Fritz,
Länsstyrelsen) markägarens ansvar vilket dock naturligtvis inte fritar strandbodsägarna från
att tillse att bodarna är i säkert skick.
Informerades om att skyltarna med kopplingstvång för hundar inom strandområdet nu är på
plats.
Uppmanades deltagarna att hålla efter häckar och träd som skymmer sikten för trafikanter och
vid behov sprida detta budskap till sina grannar.
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