
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
  2005-07-10 
 
 
Tid/Plats 2004-07-11 kl 10.00—11.00 vid Ängsplan. 
 
Närvarande Ca 120 personer. 
 
1 Val ordförande Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Erik Karlsson. 
 
2 Val sekreterare Till sekreterare för årsmötet valdes Marianne Petersson. 
 
3 Val justeringsmän Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingmar Nilsson stuga 12 

och Ingemo Lindfors stuga 78. 
 
4 Berättelser L-E Karlsson läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till de närvarande 

och Kjell Josefsson läste upp revisionsberättelsen. Dessa godkändes av 
årsmötet. 

 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
6 Motioner Till årsmötet hade inga motioner inkommit. 
 
7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvode för 2005 ska vara oförändrat dvs 

30 000 kr att fördelas fritt inom styrelsen. 
 
8 Utgifts- o inkomststat Styrelsens förslag till utgiftsstat och debiteringslängd redovisades.  

Följande kostnader kommer att debiteras 2005: 
Driftskostnader 1 500 kr 

 Fast avgift VA    1 355 kr + 20,94/m3 enl inlämnad blankett. 
 Kostnader för arrendeförhandlingar debiteras separat och kommer troligen inte 

att överstiga 1000 kr/stuga. 
 
9 Val av ord styrelse Till styrelseordförande under ett år omvaldes Lars-Erik Karlsson och till 

ordinarie styrelseledamöter omvaldes på två år:  
Göran Petersson, Bengt-Ivan Swedenås och Olof Vallerhed. 

 Weine Karlsson, Marianne Petersson och Stig Krantz kvarstår under ett år. 
 Till suppleanter under ett år omvaldes Ragnar Karlsson och Kennerth 

Johansson. 
 
10 Revisor o suppleant Till revisorer omvaldes under ett år Kjell Josefsson och Ingemo Lindfors. Till 

revisorsuppleant omvaldes Eva Alexandersson. 
 
11 Valberedning Till valberedning utsågs Ingemar Nilsson (sammankallande) och Marianne 

Josefsson. 
 
12 Övriga frågor 
 
Arrende Styrelsen har anlitat advokat Leo Tolstoy, Malmö. Förhandling inför 

Arrendenämnden sker den 7 september 2005. Varje stugägare som inte önskar 
förhandla själv lämnar fullmakt för Tolstoy. 



Eldning Årsmötet beslöt att hösteldning sker lördagen den 29 oktober 2005 och 
våreldning lördagen den 15 april 2005. Klockan 10-13.00. 

 
Träd Styrelsen kommer tillsammans med markägarna att göra en inventering av träd 

som av någon anledning behöver tas ned.  
 
Skylt 30-skylten vid infarten flyttas så att den placeras före kurvan. 
 
Informationsblad Styrelsen lämnade ut informationsblad till varje stugägare angående vad som 

gäller inom området t ex planbestämmelser. 
 
Hemsida Marianne Petersson fick i uppdrag att göra en hemsida för området. 
 
13 Protokoll Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt är uppsatt 

på anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 
 
 Vid protokollet 
 
 
 Marianne Petersson 
 
 Justerat 
 
 
 Lars-Erik Karlsson Ingmar Nilsson        Ingemo Lindfors 


