JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA
2019-07-14

Tid/Plats

2019-07-14 kl 10.00-11.30 vid Ängsplan.
Stämman var behörigen kallad genom anslag både på hemsida och
anslagstavla 14 dagar före stämman.

Närvarande

Ca 120 personer.

1 Val av ordförande

Till ordförande för årsmötet valdes Marianne Petersson.

2 Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Ingemo Lindfors.

3 Val av justeringsmän Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kjell Josefsson,
Rosmaringränd och Christer Adolfsson, Joels väg.
4 Berättelser

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till de
närvarande. Carola Strömberg föredrog revisionsberättelsen. Dessa godkändes
av årsmötet och lades till handlingarna.

5 Ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden.

6 Motioner
- Styrelsen

Tre motioner hade lämnats in.
Minska styrelsen till fem ledamöter. Årsmötet godkände förslaget. Frågan har
därmed behandlats under två årsmöten.

- Renhållning

Motion innehöll önskemål om att molokarna öppnas till påsk. Detta är en
kostnadsfråga, då de molokar som är öppna inte är fyllda. Utrymmet räcker.
Årsmötet godkände det tömningsschema som gällt tidigare och även gäller
fortsättningsvis.

- Aktiviteter

Förslag på gemensamma aktiviteter inom området hade lämnats in. Den som
vill ordna någon gemensam aktivitet kan annonsera på anslagstavlan.

7 Ersättning

Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2019 ska vara oförändrat
dvs 30 000 kr att fördelas fritt inom styrelsen.

8 Utgifts- och
inkomststat
deb. längd

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
framlades och godkändes av årsstämman.
Kostnader 2019:
Driftskostnader 1 816 kr
Fast avgift VA 1 928 kr + 31,00 kr/kbm enligt inlämnad blankett.
För permanentboende tillkommer 600 kr varav 400 kr är fast avgift och 200 kr
för merkostnad renhållning vintertid.

9 Val av styrelse

Följande styrelse valdes:
Bengt Andersson, Ingemo Lindfors och Marianne Petersson kvarstår ett år.
Joachim Petersson omvaldes under ett år.
Pia Jeansson omvaldes som styrelsemedlem under ett år.

Till suppleanter under ett år omvaldes Gunilla Jonsson och Inga-Lill Svensson
nyval.
10 Revisor och
Suppleant

Till revisor omvaldes under ett år Lars-Erik Karlsson och Carola Strömberg.
Till revisorssuppleant omvaldes Eva Alexandersson.
Årsmötet beslöt att suppleant kallas till styrelsemöte endast vid ordinarie
ledamots frånvaro.

11 Valberedning

Till valberedning utsågs Catarina Gardelack, Mejramgränd och Sten-Olof
Johansson, Joels väg under ett år.
Valberedningens önskemål kvarstår:
”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”.

12 Övriga frågor
VA-frågan

Göran Petersson redogjorde för historiken från mötet 1992 då planeringen för
Vatten- och avlopp, renhållning och vägar startade.
Han betonade vikten av att all vattenförbrukning skall passera genom
vattenmätaren. 25-åriga vattenmätare visar lägre förbrukning och olika
mätningsdatum gör att debiterad förbrukning gentemot kommundebitering
inte överensstämmer och differensen delas generellt mellan stugägarna.
Om VA installeras i Attefallshus/Friggebod ska förbrukningen ledas genom
mätare i huvudbyggnaden. Om detta inte är möjligt måste en extra mätare
installeras i den nya byggnaden.
Ingemo Lindfors redogjorde för de vattenläckage vi haft inom området.
Tidigare beslut från 2005 med extradebitering om 50 m3 ersattes med nytt
beslut. Vid omröstning beslutades att en extra avgift ska debiteras om extra
grov försummelse har skett t ex att någon medvetet ansluter ny byggnation
utan mätning av vatten. Två förslag lades fram 5 000 eller 10 000 kr. Årsmötet
beslöt att 10 000 kr gäller vid grov oaktsamhet och fusk.

Vägar o grönytor

Bengt Andersson meddelade att i år vattnade man vägarna först och saltade
därefter. Bättre resultat än att använda saltlösning som gjorts tidigare. För
framkomlighet för lastbilar måste varje stugägare se till att ingen växtlighet går
utanför tomtgränsen. Det går inte att underhålla vägarna om inte detta sker.
Viktigt är också att varje stugägare även klipper området mellan gatan och
tomtgränsen.
Ännu en gång poängterades att hastigheten är max 30 km inom området!

Arbetsgrupp

På årsmötet bildades en arbetsgrupp för årligt underhåll av grönytor med
Bengt Andersson som sammankallande.

Gatunr/Postlåda

Viktigt att varje stuga har ett väl synligt gatunummer både på huset och
postlådan för att bland annat utryckningsfordon snabbt ska komma fram till
rätt adress.

Bullerplank

Trafikverket kommer att göra mätningar vid Möllstorpsläge. Årsmötet avvaktar
detta resultat.

Fiber/Telefonledn

Frågan angående fiber framfördes. Endast ett tiotal har hittills anmält sitt
intresse.
Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Telia angående behovet av att ha kvar de
gamla telefonstolparna.

13 Protokoll

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

Avtackningar

Inga-Lill Svensson, Åsa Ericsson och Göran Montell avtackades med varsin gåva
från Paradisverkstan.
Årsmötets ordförande tackade de närvarande och efter mötet bjöds samtliga
på kaffe och bullar.
Vid protokollet

Ingemo Lindfors

Marianne Petersson
Ordförande

Justerat

Kjell Josefsson

Christer Adolfsson

