
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
 2012-07-08 
 
 
 
Tid/Plats 2012-07-08 kl 10.00-11.30 vid Ängsplan 
 
Närvarande ca 110 personer 
 
1 Val av ordförande Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Erik Karlsson. 
 
2 Val av sekreterare Till sekreterare för årsmötet valdes Marianne Petersson. 
 
3 Val av justeringsmän Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Thomas Olsson, 

Oreganogränd 14 och Rune Karlsson, Joels väg 33. 
 
4 Berättelser Lars-Erik Karlsson läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till 

de närvarande. Kjell Josefsson läste upp revisionsberättelsen. Dessa 
godkändes av årsmötet. 

 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
6 Motioner Ingen motion hade lämnats in.  
 
7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2012 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 2012:  
Driftskostnader 1875 kr 
Fast avgift VA 1711 kr + 26,38 kr/m3 enligt inlämnad blankett.  

 Extra avgift för renhållning (permanentboende) 755 kr och kostnad för 
arrendeförhandlingar 1000 kr. 

 
9 Val av styrelse Till styrelseordförande under ett år omvaldes Lars-Erik Karlsson.  

Weine Karlsson, och Marianne Petersson omvaldes på två år. Lena 
Persson hade avböjt omval. Till ny styrelsemedlem valdes Bengt 
Andersson som tidigare varit suppleant. Sven Ericsson, Christer 
Adolfsson och Inga-Lill Svensson kvarstår under ett år.  

 Till suppleant valdes Kennerth Johansson (omval) och Charlotte Hensche 
(nyval). 

 Lena Persson avtackades efter fyra års engagerat styrelsearbete med 
egen vald cykelhjälm. 

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

Till revisorssuppleant omvaldes Eva Alexandersson. 
 
11 Valberedning Till valberedning utsågs Ingemar Nilsson (sammankallande) tel 0481-

41096 och Marianne Josefsson tel 0481-132 29. 



 
12 Övriga frågor 
 
Arrende Ordföranden informerade om pågående arrendeförhandingar och 

meddelade att beslut från Göta hovrätt kommer att lämnas senast 
den 1 september 2012. 

 
Eldning Årsmötet beslöt att hösteldningen inställs. Varje stugägare får 

själv ordna transport till kommunens återvinningsanläggning. 
 
Snöröjning De permanentboende organiserar själva snöröjningen. Fakturan lämnas 

till styrelsen som ombesörjer att 50 % av kostnaden erhålls som 
kommunalt bidrag. 

 
Hastigheten Samtliga boende inom området uppmanas följa de hastighetsregler som 

gäller. 
 
Kaninjakt Kommunens jaktvårdare fortsätter kaninjakten på udden. 
 
Planändring Önskemål om planändring för större byggyta framfördes.  
 
Hemsida Endast faktauppgifter godkända av styrelsen läggs in på hemsidan. 
 
Postlådor Varje postlåda ska märkas med gatunummer. 
 
Dränering I samband med egna utförda dräneringsarbeten är det viktigt att inte 

leda in vattnet på grannens tomt.  
 
Vattenledning Inom området har kommunen genomfört utbyte av befintlig kommunal 

vattenledning. Detta innebär inga kostnader för föreningen. 
 
Tack Per-Erik Håkansson tackade för väl genomfört arbete i samband med 

arrendeförhandlingarna. 
 
13 Protokoll Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt är 

uppsatt på anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 
 
 Vid protokollet 
 
 
 Justerat 
 
 
 Thomas Olsson  Rune Karlsson 


