
JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 
 
  2020-07-12 
 
 
Tid/Plats 2020-07-12 kl 10.00-11.00 vid Ängsplan. 
 Stämman var behörigen kallad genom anslag både på hemsida och  

anslagstavla 14 dagar före stämman. 
 
Närvarande Ca 50 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 Agneta Olsson och 

Ingemar Nilsson. 
 
4 Berättelser Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen, som delats ut till de 

närvarande och revisionsberättelsen. Dessa godkändes av årsmötet och lades 
till handlingarna. 

 
5 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 
6 Motioner Inga motioner hade lämnats in. 
 
7 Ersättning Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2020 ska vara oförändrat  

dvs 30 000 kr att fördelas fritt inom styrelsen. 
 
8 Utgifts- och Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd  
   inkomststat  framlades och godkändes av årsstämman. 
 Kostnader att debitera: 
 Fast avgift VA 1221 kr 
 Förbrukning vatten 37,50/m3 

 Driftskostnader 1443 kr  
 
9 Val av styrelse Efter godkännande från Lantmäteriet består styrelsen från och med 2020 
 av fem ledamöter och två suppleanter.   

Joachim Petersson omvaldes som ordförande under ett år. Ingemo Lindfors 
och Marianne Petersson omvaldes på två år och Pia Jeansson omvaldes och 
Tommy Sturesson nyvaldes på ett år. 

  
 Till suppleanter under ett år valdes Bengt Andersson (nyval) och Inga-Lill 

Svensson (omval). 
 
10 Revisor och Till revisor under ett omvaldes Lars-Erik Karlsson och Christina Johansson 

(nyval). 
      Suppleant Till revisorssuppleant omvaldes Eva Alexandersson. 
 
11 Valberedning Till valberedning utsågs Catarina Gardelach och Sten-Olof Johansson. 
 
 
 



2 Övriga frågor 
 
Vägar o grönytor Boende vid grusvägsdelen av Joels väg framförde önskemål om bättre 

underhåll eller ev asfaltering. För närvarande pågår byggnation av flera hus, 
varför vägen belastas extra hårt. Då samtliga nybyggen är färdigställda måste 

fastställas vilka åtgärder som då ska göras. Vid behov finns idag väggrus att 
hämta vid samfällighetens parkering.  

 Några boende önskade också att utfarten ändras så att de kan köra ut vid 
Kärnhem istället. Styrelsen lovade kontakta kommunen och Räddningstjänsten 
för att se vilka möjligheter som erbjuds.  

 
Snöröjning Permanentboende vid Joels väg framförde önskemål om snöröjning. Olika 

regler gäller inom området. Boende vid Basilikagränd erhåller röjning medan 
kommunen ersätter övriga permanentboende med 50% av snöröjnings-
kostnaden. 

 Styrelsen kontaktar Mörbylånga kommun för att få klara regler över vad som 
gäller angående snöröjning inom området. 

 
Hastigheten Ännu en gång poängterades att hastigheten är max 30 km inom området! 
 Årsmötet uppmanade alla att påpeka detta för vänner och bekanta. 
 
Kaninjakt Kommunjägarna meddelade att de skjutit 55 kaniner inom området.  

Tillåten jakt pågår året runt. 
 
13 Protokoll Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsens ledamöter samt är 

uppsatt på anslagstavlan senast 7 dagar efter årsmötet. 
 
Avtackningar Bengt Andersson avtackades med blommor och presentkort efter många år i 

styrelsen. Carola Strömberg och Gunilla Jonsson var ej närvarande på årsmötet 
men kommer att avtackas senare. 

 
 Årsmötets ordförande tackade de närvarande för deras deltagande. 
 
 Vid protokollet 
 
 
 
 Ingemo Lindfors  Marianne Petersson 
   Ordförande 
 Justerat 
 
 
 
 Agneta Olsson    Ingemar Nilsson 
 
 
 
 


