JOELS UDDE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA
2022-07-10

Tid/Plats

2022-07-10 kl 10.00-12.00 vid Ängsplan.
Stämman var behörigen kallad genom anslag både på hemsida och
anslagstavla 14 dagar före stämman.

Närvarande

Ca 130 personer.

1 Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Jonas Klingenstierna.

3 Val av justeringsmän Till att justera protokollet utsågs Thomas Olsson och Per-Erik Håkansson.
4 Berättelser

Marianne Petersson läste upp verksamhetsberättelsen och Agnetha Olsson
revisionsberättelsen, som delats ut till de närvarande. Dessa godkändes av
årsmötet och lades till handlingarna.

5 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden.

6 Motioner

Nio motioner hade lämnats in. Sju av dessa gällde trafiksäkrande åtgärder,
en motion gällde informationshantering och en motion valberedningens arbete.
Efter diskussion av flera trafiksäkrande alternativ beslöt stämman att godta
styrelsens förslag att inköpa tre väggupp och montera dessa så snart som möjligt.
Stämman beslutade också tillsätta en trafik-arbetsgrupp bestående av Agnetha
Olsson, Olle Josefsson, Inga-Lill Svensson och Emil Rydkvist. Denna grupp ska
utvärdera och ev ge nya förslag till styrelsen och nästa årsstämma angående
trafiksäkrande åtgärder inom området.
Motionen angående informationshantering avslogs.
Motionen angående valberedningens arbete godkändes. Styrelsen och
valberedningen fick uppdraget att arbeta vidare med förslaget.
En fråga om byggrätt inom området hade också lämnats in. Styrelsen avslog
motionen då det inte faller inom föreningens område. Styrelsen hänvisar alla
frågor gällande byggnation till Mörbylånga kommun.

7 Ersättning

Årsmötet beslutade att styrelsearvodet för 2022 ska vara oförändrat
dvs 40 000 kr att fördelas fritt inom styrelsen.

8 Utgifts- och
inkomststat

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
framlades och godkändes av årsstämman.
Kostnader att debitera:
Fast avgift VA 1345 kr
Förbrukning vatten 45,40/m3
Driftskostnader 2017 kr
(Till förnyelsefonden avsätts 100 000 kr liksom föregående år).

9 Val av styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter.
Ola Nilsson valdes som ordförande under ett år. Marianne Petersson kvarstår ett
år och Linnes Edenvärn nyval 2 år och Peter Olsson, nyval ett år.

Två kandidater föreslags till den vakanta styrelseplatsen och efter omröstning
valdes Olle Josefsson på ett år med 3 rösters marginal till den 5e styrelseplatsen.
Till suppleanter under ett år omvaldes Inga-Lill Svensson och Örjan Johansson.
10 Revisor och
Suppleant

Till revisor under ett år omvaldes Agnetha Olsson och Christina Johansson.
Till revisorssuppleant valdes Christer Adolfsson.

11 Valberedning

Till valberedning utsågs Jonas Klingenstierna och Per-Erik Håkansson.

12 Övriga frågor
Vägbidrag

Stämman beslutade att styrelsen ska ansöka om vägbidrag hos Trafikverket.

Vatten

Vattenförbrukningen stiger för varje och vattenkostnaderna ökar. Det är därför
viktigt att kontrollera vattenmätarnas funktion. Styrelsen kommer att slumpvis
genomföra stickprov inom området då vi har ett visst svinn som inte kan
debiteras. Det sker tyvärr också att mätare fryser sönder med följd att
vattenskador sker och stora mängder vatten rinner ut utan mätning. Vid årsmötet
2019 beslöts att 10 000 kr ska debiteras ägaren för den vattenmängd som inte
kan mätas. Stämman godkände åter detta förslag.

Parkering

Ingen parkering längs gatan. Om parkering inte kan ske på egna tomten kan
samfällighetens grönområden användas under förutsättning att detta område
sköts.

Häckar m m

Styrelsen uppmanar alla att även i år klippa häckar på egna tomten. Det gäller
också att klippa gräsmattor så att området för allas trevnad hålls välskött.

Arrende

Arrendet löper i 5-årsintervaller. Nästa förhandling sker 2025 och avtalet sägs upp
i god tid innan av respektive markägare (om det inte löper vidare utan
förhandling).

13 Protokoll

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på anslagstavlan och på hemsidan senast 14
dagar efter stämman.

Avtackningar

Lars-Erik Karlsson, Christina Johansson och Bertil Hulth avtackades med en
blomma för deras insatser i styrelsearbetet.
Stämmans ordförande tackade de närvarande för deras deltagande.
Vid protokollet

Marianne Petersson

Lars-Erik Karlsson
Ordförande

Justerat

Thomas Olsson

Per-Erik Håkansson

