
 JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRENSINGSSTÄMMA 
 
  2016-07-10 
 
 
Tid/Plats 2016-07-10 kl 10.00-11.30 vid Ängsplan 
 Stämman var behörigen kallad genom anslag både på hemsida och  

anslagstavla 14 dagar före stämman. 
 
Närvarande Ca 90 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 Birgitta Götesson,  

Timjangränd 5 och Birgitta Dahlström, Timjangränd 3. 
 
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 2016 ska vara oförändrat  

dvs 30 000 kr att fördelas fritt inom styrelsen. 
 
8 Utgifts- och Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat framlades och godkändes av 
   inkomststat  årsstämman.  
   Deb. längd Debiteringslängden framlades och godkändes av stämman.  
 Kostnader 2016:  

Driftskostnader 1 716 kr 
Fast avgift VA 1 920 kr + 29,40 kr/m3 enligt inlämnad blankett.  

 För permanentboende tillkommer  600 kr gällande renhållning. 
 
9 Val av styrelse Följande styrelse valdes:  

Christer Adolfsson valdes till styrelseordförande under ett år. 
 Bengt Andersson, Ingemo Lindfors och Marianne Petersson omvaldes på 2 år. 
 Jan Heimfors, Joakim Petersson och Inga-Lill Svensson kvarstår ett år. 
 Till suppleant under ett år omvaldes Charlotte Hensche och Göran Montell. 
 
10 Revisor och Till revisor omvaldes under ett år Kjell Josefsson och Carola Strömberg. 
Suppleant Till revisorssuppleant omvaldes Eva Alexandersson. 
 
11 Valberedning Till valberedning utsågs Catarina Gardelack, Mejramgränd 3 och  

Göran Petersson, Timjangränd 6.  
 
 



 
 

 
12 Övriga frågor 
 
 

Hastighet/Parkering Årsmötet uppmanar alla att respektera hastighetsgränsen 30 km inom 

området.  

Styrelsen fick i uppdrag att fylla i 30-siffrorna så att de blir väl synliga. 

 Tänk också på att högerregeln gäller inom området.  

 Påminner också om att i möjligaste mån parkera på egen tomt. Mycket viktigt 

att lämna plats så att utryckningsfordon kommer fram. 
  

Renhållning Samtliga stugägare uppmanas att sortera soporna. I moloken ska endast 

slängas hushållssopor, allt annat körs till miljöstationen!  

Hjälp till att värna om miljön! 

Glas i moloken kan skada innersäcken och två byten har kostat 10 000 kr varje 

gång. 

 

Kaniner Ett mycket stort antal kaniner finns inom området. Kommunens skyddsjägare 

har kontaktats och enligt uppgift skjutit 125 kaniner i år. Styrelsen fick i 

uppdrag att ånyo kontakta honom för tätare avskjutning.  

 

Gatuadress Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Mörbylånga kommun angående 

gatuadresserna inom området. En stugägare påpekade att färdtjänsten inte 

hittat till rätt adress via GPS.  

 

13 Protokoll Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt är uppsatt på 
anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 

 
 Vid protokollet 
 
 
 Justerat 
 
 
 Christer Adolfsson, ordförande 
 
 
 
 Birgitta Götesson   Birgitta Dahlström 


