
JORDO-ALMo 2013-07-28
SAMFALLIGHNTSFORENING

PROTOKOLL

Ordinarie foreningsst[mma lor Jordo-Alm6 samflllighetsforening sondagen den 28
juli 2013 i Jordd missionshus.

$ 1
Ordforanden Sune Johansson hiilsade medlemmarna vilkomna och forklarade
forening sstiimman 6ppnad.

$ 2
Representanter for foljande fastigheter var ndrvarande: Jord6 l:3, I .6, 1.15, I '.16, 1.29,
l :30 ,  l :31 ,2 .3 ,2 :10 ,2 .13 ,2 .14 ,2 .17 ,2 .23 ,2 ' .26"2 ' .27 ,2 ' .28 ,2 .31 ,2 .33 ,2 .34 ,2 .38 ,
2.39,2'.41,2'.42,2.44,2.46,2.48,2.5A,3'.2,3.5, 3' .6, 4' .4 och 4:5. Inga ful lmakter
foreteddes och r6stliingden faststiilldes dermed.

$ 3
Karin Akesson Rehnholm valdes till ordforande for st6mman.

$ 4
Marianne Gylling valdes till sekreterare for stiimman.

$ s
Berit Bjdrkman och Bo Niklasson valdes som justeringspersoner tillika r6strdknare.

$ 6
Dagordningen godkandes.

$ 7
Det konstaterades att stiimman varit utlyst i behdrig ordning.

$ 8
Ordf. Sune Johansson foredrog styrelsens forvaltningsberittelse.

$ e
Kass6r Morgan Andersson foredrog styrelsens kassaberittelse. Resultatet visade ett
dverskott p8 l3 651,14 kronor och detta foreslfls Overforas till niista verksamhetsir.

$ 1 0
Revisor Karin Akesson Rehnholm foredrog revisorernas beriittelse.

$  1 l
Stdmman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas
forslag.

Jordd-Almo samf;illighetsforening
Stiimmoprotokoll 20 13 -07 -28



$ 1 2
o

o

Jordo-Alm6 samf;illighetsfr rening
Stiimmoprotokoll 20 13 -07 -28

Ordf. Sune Johansson foredrog styrelsens forslag till underhfllls- och
fornyelseplan, vilket antogs av st6mman.
Sekr. Marianne Gylling och ordf, Sune Johansson rapporterade om forsl aget
betriiffande nya och utjiimnade andelstal. Till dags dato har samtliga
fastighetsdgare, utom delagarna till en fastighet, accepterat forslaget. Efter
diskussion beslutade stiimman att styrelsen filr i uppdrag att fortsiitta arbetet
och berorda fastighetsiigare uppmanades att pl nytt tiinka 6ver florslaget.
Ordf. Sune Johansson rapporterade, att propositionen om farthinder vid
Sltittorps glrd har dragits tillbaka, dil fastighetsiigarna har meddelat att man
inte ltingre Onskar farthinder genom sin gflrd. Stamman uppdrog 6t styrelsen att
tillsammans med fastighetsigarna utarbeta en for dem nojaktig losning.
Styrelsen uppmanade ocksi alla att sakta ner hastigheten genom girden.
Inga motioner har inkommit.

$ 1 3
Arvodena till styrelsen och revisorerna foreslogs ofordndrade. Stamman beslot att
ordforande, kass6r och sekreterare erhiller 3 000 kr vardera och ordinarie revisorer
erhiller 500 kr vardera per flr. Arvodena iir skattepliktiga.

$ 1 4
Kassdren Morgan Andersson loredrog styrelsens forslag till inkomst- och utgiftsstat
(budget) for kommande verk samhet sir 20 | 3 -0 5 -A 1-20 | 4 -0 4 -3 0. Uttaxeringen
kommer iFr att skjutas upp till senare i h6st, di foriindringar kan komma att ske, om
en forenklad lantmtiteriforriittning kommer till stand i 6r. Dock ska den totala summan
av uttaxeringen vara densamma som tidigare. Det konstaterades ocksi att
debiteringsliingden varit framlagd med ovriga stiimmohandlingar.

$  l s
Till styrelseledamdter valdes Marianne Gylling (omval), Roland Karlsson (omval)
samt Goran Palm (nyval), samtliga pi tvi ir. Som styrelsesuppleanter valdes Gothe
Karlsson (omval) och Mattias Johansson (omval), bida pi ett flr. Sune Johansson
omvaldes av stiimman till styrelsens ordforande pi ett f,r.

$ 1 6
Per Wargeus och Karin Akesson Rehnholm omvaldes som revisorer pi ett ir. Som
revisorssuppleanter omvaldes Ronny Gustavsson och Carl Nordheim pe ett frr.

$ 1 7
Som valberedning utsig stiimman Peter Hugmark (omval), Catharina Granqvist
(omval) samt Helene Carlevi (nyval). Peter Hugmark iir sammankallande.

$ 1 8
Inga frigor togs upp under punkt en Ovrigt.



$ l e
Stammoprotokollet anslis pi Jord6-Almds samtliga $ra anslagstavlor samt publiceras
pi hems idan j ordo. se unde r Vcigforeningen.

$ 2 0
Stdmman avslutades.
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Marianne Gylling
MOtessekreterare
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Karin Akesson Rehnholm
Motesordforande
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