
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
 2013-07-14 
 
 
 
Tid/Plats 2013-07-14 kl 10.00-11.30 vid Ängsplan 
 
Närvarande ca 100 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 Sten-Olof 

Johansson, och Göran Johansson. 
 
4 Berättelser Lars-Erik Karlsson läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till 

de närvarande. Kjell Josefsson läste upp revisionsberättelsen. Båda 
dessa godkändes av årsmötet. 

 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
6 Motioner Tre motioner hade lämnats in. 
 1 Problem med gräsklippning vid parkeringen.  
 Bilarna parkerar för nära kanten och uppmanades att inte parkera på 

grönområdet. Årsmötet instämde i detta och föreslog att en skylt ”Parkering 
endast för boende inom området” sätts upp vid parkeringen och även vid 
infarten då många badgäster parkerar här. Det kostar nämligen 40 kr att 
parkera inom campingens område. 

 2 Området vid Oreganogränd bör ”snyggas till” då det i annat fall lätt blir 
en skräpplats där trädgårdsavfall med mera samlas. Styrelsen kommer 
att snarast åtgärda detta. 

 3 Planändring 
 Motion från bl a boende inom Timjangränd ber styrelsen undersöka 

möjligheten att utöka byggrätten inom området. Årsmötet enades om 
att styrelsen under kommande år ska ta fram beslutsunderlag för en ev 
ändring av byggrätten inom området. Förslaget ska skickas ut till 
samtliga medlemmar senast en månad före årsmötet, så att varje 
medlem kan ta ställning vid nästa årsmöte. 

 Flera medlemmar bl a Weine Karlsson (som enskild medlem) framförde 
synpunkter i denna fråga.   

 
7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2013 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 2013:  
Driftskostnader 1781 
Fast avgift VA 1863 kr + 28,73 kr/m3 enligt inlämnad blankett.  

 Extra avgift för renhållning (permanentboende) 755 kr. 
 



9 Val av styrelse Till styrelseordförande under ett år omvaldes Lars-Erik Karlsson.  
Bengt Andersson, Weine Karlsson, och Marianne Petersson kvarstår ett 
år. Till ny ordinarie ledamot valdes Kennerth Johansson. Han har tidigare 
varit suppleant. Christer Adolfsson och Inga-Lill Svenssonomvaldes på 
två år.  

 Till suppleant omvaldes Charlotte Hensche och som ny suppleant valdes 
Ingemo Lindfors. 

 Sven Eriksson, som tyvärr inte närvarande på mötet, avtackades för gott 
styrelsearbete under fyra år. Ordförande överlämnar presentkort till 
honom. 

 
10 Revisor o suppleant Till revisor omvaldes under ett år Kjell Josefsson och som ny revisor 

valdes Carola Strömberg. 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 
 
Hastigheten  Alla uppmanades att beakta de hastighetsbegränsningar som 

gäller samt att även uppmana besökare att ”sakta ner” farten. 
 
Förslag kryddfoton En stugägare har lämnat in förslag på att foto på respektive krydda 

skulle sättas upp på varje vägskylt. Årsmötet avslog detta förslag. 
 
Träd på tomten Samtliga träd förutom ekar är stugägarens ansvar. Ska man däremot ta 

ner en ek måste markägaren kontaktas. 
 
Häckar och Brevlådor Häckar mot vägen måste klippas och brevlådor märkas med antingen 

namn eller gatunummer (gärna både och). 
 
Kaninjakt Kommunens jaktvårdare fortsätter kaninjakten på udden. 
 
Gemensam aktivitet Önskemål framfördes av Ingemar Nilsson (valberedningen) om 

gemensam aktivitet för att bättre lära känna varandra, t ex grillafton 
lördagen före årsmötet.  

 
 Efter förhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och bullar. 
 
Villaägarna Villaägarnas representant informerade om sin verksamhet vad gäller 

vägar och arrende. 
 
13 Protokoll Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt är 

uppsatt på anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 
 
 Vid protokollet 
 
 
Justerat 
 
 
Lars-Erik Karlsson         Sten-Olof Johansson Göran Johansson 


