
Protokoll fört vid Högklints Villaägareförenings årsmöte 2022-07-13

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

§2 Till justeringsmän och tillika rösträknare 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, i
korthet röjning av samfällighetsområdet Högklintsvägen-Utsiktsvägen, dränering och grusning
av trappan till stranden, eldning av strandängen, strandstädning samt röjning av sly på
strandängen.

§5 Bo Magnusson presenterade revisorernas berättelse.

§6 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2021-22 och
godkände resultat-och balansräkningen

§7 Beslutade mötet att höja årsavgiften från 100kr till 150kr/hushåll från och med
verksamhetsåret 2023-24. Anledningen till detta är att styrelsen ser ett behov av att bygga upp
en liten buffert för ev. framtida renoveringsbehov av stora trappan ned till stranden.

§8 Beslutade mötet att godkänna kassörens förslag att ändra föreningens räkenskapsår till
1.6-31.5.

§9 Till ordinarie styrelseledamot på 2 år valdes Tomas Lund(omval).

§10 Till styrelsesuppleant på 2 år valdes Jane Rastad(omval).

§11 Till revisorer på 1 år valdes Bo Magnusson(omval) och Anna Karin Svedén(nyval).

§12 Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Kerstin Bokén(omval) och Jonas Palmgren(nyval).

§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 idéer om framtida kontaktvägar till medlemmarna för att
komma ifrån systemet med ¨lappar i brevlådan¨. Tanken är att detta i första hand ska ske via en
maillista men även via Facebook. Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta för att få fram
ett fungerande system. Lapp i brevlåda kommer dock att finnas kvar med en utdelning/år (på
försommaren) för att fånga upp presumtiva nya medlemmar. En del i detta arbete är förstås
även att nuvarande medlemmar informerar eventuella nya grannar om föreningen.

§16 Övriga frågor



Tomas Lund meddelade att ved(meterlånga stockar) finns att hämta gratis på Kuse Gård. Veden
härrör från avverkning i samfälligheten hörnet Högklintsvägen-Utsiktsvägen där ett 30-tal
döda/halvdöda träd, huvudsakligen gran, togs ned hösten 2021.
Johan Tilander påtalade vikten av att hålla undan häckar och träd vid vägkorsningar, fr.a. är
sikten vid utfart från Fridhemsvägen till Högklintsvägen(gamla busshållplatsen) riktning
söderut mycket dålig.

§17 Ordföranden förklarade mötet avslutat varefter vidtog lammgrillning med ett 60-tal
deltagare i den härliga sommarkvällen i den vackra miljön på Kuse Gård.

Högklint 2022-07-15

Gunnar Smitterberg                                                       Johan Dalén
Ordförande                                                                      Sekreterare

Justeras

Helena Nygren                                                                Leonard Daun


