
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 
 
  2018-07-08 
 
 
Tid/Plats 2018-07-08 kl 10.00-11.30 vid Ängsplan 
 Stämman var behörigen kallad genom anslag både på hemsida och  

anslagstavla 14 dagar före stämman. 
 
Närvarande Ca 110 personer 
 
1 Val av ordförande Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Josefsson. 
 
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 och Ingemar Nilsson, Timjangränd. 
 
4 Berättelser Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till de 

närvarande. Carola Strömberg läste upp revisionsberättelsen. Dessa 
godkändes av årsmötet. 

 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
6 Motioner Fem motioner hade lämnats in. 
  
 - Styrelsen Ändrat antal i styrelsen från sju till fem. Motivering till detta är att det har 

blivit mycket svårare att engagera medlemmar till styrelsen. Förslaget 
godkändes och för att verkställas krävs ytterligare ett årsmötesbeslut. 

 
 - Alar Önskemål om att ta ner ett antal alar på samfällighetens grönområde.  
 Styrelsen fick i uppdrag att kontakta markägarna ang vad som gäller vid 

trädfällning inom området samt ta fram kostnaden för ev åtgärder.  
 
 - Renhållning Två motioner angående önskemål vad gäller renhållning hade lämnats. Båda 

gällde tömning av molokarna framförallt vintertid. Beslut togs att en molok vid 
Basilikagränd samt en molok på mitten ska vara öppna vintertid. För att detta 
ska ske erbjöd sig en närboende vid Basilikagränd att ideellt hålla rent runt 
moloken vintertid. 

 
- Bullerplank Önskan om ansökan hos Vägverket för att sätta upp bullerplank mot 

Ölandsleden. Styrelsen fick i uppdrag att skicka en sådan skrivelse. 
 
7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2017 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 2018:  

Driftskostnader 1 759kr 
Fast avgift VA 1 928 kr + 31,00 kr/m3 enligt inlämnad blankett.  



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

Bengt Andersson, Ingemo Lindfors och Marianne Petersson omvaldes på 2 år. 
 Joakim Petersson, Inga-Lill Svensson och Åsa Eriksson kvarstår ett år. 
 Pia Jeansson valdes som ny styrelsemedlem under ett år. 
 Till suppleant under ett år omvaldes Göran Montell och Gunilla Jonsson 

nyvaldes under 1 år. 
10 Revisor och Till revisor omvaldes under ett år Lars-Erik Karlsson och Carola Strömberg. 
Suppleant Till revisorssuppleant omvaldes Eva Alexandersson. 
 
11 Valberedning Till valberedning utsågs Catarina Gardelack, Mejramgränd och Sten-Olof 

Johansson, Joels väg under ett år.  
 Valberedningens önskemål framfördes:  
 ”De som ingår i styrelsen, suppleanter eller revisorer och inte vill fortsätta sitt uppdrag 

kontaktar valberedningen senast i april. Uppsägningen sker skriftligt och lämnas via mail till 
info@joelsudde.se eller läggs i brevlådan Mejramgränd 3. Har inte uppsägningen kommit 
valberedningen tillhanda senast april månads utgång så räknar valberedningen med att du 
sitter en period till. Valberedningen informerar styrelsen vilka som avböjt omval under maj. Då 
sätter valberedningen upp en informationslapp om lediga styrelseuppdrag på föreningens 
anslagstavla”.  

 Förslaget godkändes av årsmötet.  
12 Övriga frågor  
Saltning Saltningen som genomfördes vid midsommar har tyvärr inte haft önskad 

effekt på grund av torkan. Årsmötet ansåg dock att ny saltning inte behövs. 
 
Fiber Frågan angående fiber framfördes. Endast ett fåtal har hittills anmält sitt 

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

uppsatt på anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 
 
Avtackningar Christer Adolfsson som under några år varit föreningens ordförande 

avtackades med en fjärilsbuske. Christer har på ett mycket förtjänstfullt sätt 
varit drivande både vad gäller arrendeförhandlingar och planarbeten. 

 Charlott Hensche, som varit suppleant sedan 2012 avtackades med en 
blomma.   

 Årsmötets ordförande tackade de närvarande och fick en liten blomma som 
tack för sin insats.  

 Efter mötet bjöds samtliga på kaffe och bullar. 
 
 Vid protokollet 
 
 
 Justerat 
 
 
 
 Thomas Olsson   Ingemar Nilsson 


