HÖGALIDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll fört vid årsmöte med Högalids Samfällighetsförening,
22 februari 2016 kl. 19.00 på Söderslättshallens konferensrum.
Innan årsmötet öppnade, meddelade styrelseledamoten Kerstin Friberg att
ordföranden Christer Lindell hade blivit sjuk, och utsett henne till tf ordförande
och att därmed leda årsmötet.

1. Årsmötet öppnas
Tf. ordföranden Kerstin Friberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Närvaro, upprop av andelsrepresentanter:
Representanter från 39 hus + 4 fullmakter = 43 hus.
3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för dagens möte valdes tf ordförande Kerstin Friberg.
4. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för dagens möte valdes Bo-Inge Jönsson.
5. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes Per Wennberg och Petra Olofsson.
6. Kallelsen till årsmötet
Årsmötet godkände den utskickade kallelsen till årsmötet.
7. Dagordningen
Dagordningen för årsmötet godkändes.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse
Medlemmarna hade delgivits styrelsens verksamhetsberättelse,
samt resultaträkning före dagens sammanträde.
Verksamhetsberättelse och resultaträkningen godkändes av årsmötet.
På verksamhetsberättelsen hade det blivit ett fel, på planering står det 2015, skall vara 2016.
9. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse, för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31
godkändes av årsmötet.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen för Högalids Samfällighetsförening beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
11. Motioner
Motion 1: inlämnad av Jan Nilsson. Jan Nilsson vill hyra p-plats. Det går inte att hyra p-plats
då det finns 47 platser. Om alla hade ställt sin bil i garaget och inte använt det
till förråd hade många p-platser blivit lediga. Ordet lämnades fritt angående denna motion.
Motionen lades till sidan.
Motion 2: inlämnad av Mats Isaksson. Styrelsen har meddelat i sin kommentar till motionen,
att det Mats Isaksson vill är tekniskt omöjligt, så denna motion utgår.
Motion 3: inlämnad av Karin Åkerlund. Styrelsen har meddelat i sin kommentar till motionen,
att det Karin Åkerlund vill är tekniskt omöjligt, så denna motion utgår.
Motion 4: inlämnad av Karin Åkerlund. Styrelsen har meddelat i sin kommentaren till motionen,
att om man hyr ut sitt garage så kanske det blir dålig plats till t.ex. gäster.
Ordet lämnades fritt angående denna motion.
Motionen lades till sidan.

