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JORDÖ-ALMÖ      2014-07-27 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

PROTOKOLL 

 

Ordinarie föreningsstämma för Jordö-Almö samfällighetsförening söndagen den 27 

juli 2014 i Jordö missionshus. 

 

§ 1 

Ordföranden Sune Johansson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade 

föreningsstämman öppnad. 

 

§ 2 

Representanter för följande fastigheter var närvarande: Jordö 1:29, 1:30, 1:31, 2:10, 

2:13, 2:14, 2:28, 2:31, 2:34, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:44, 2:46, 2:50, 3:2, 3:5, 4:4, 

4:5.  Göthe Karlsson uppvisade fullmakt för fgh Jordö 4:5. Röstlängden fastställdes 

därmed. 

 

§ 3 

Karin Åkesson Rehnholm valdes till ordförande för stämman. 

 

§ 4 

Marianne Gylling valdes till sekreterare för stämman. 

 

§ 5 

Carina Mattsson och Leif Denneberg valdes som justeringspersoner tillika rösträknare. 

 

§ 6 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 7 

Det konstaterades att stämman varit utlyst i behörig ordning. 

 

§ 8 

Ordf. Sune Johansson föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. 

 

§ 9 

Kassör Morgan Andersson föredrog styrelsens kassaberättelse. Resultatet visade ett 

smärre underskott om 1 440,50 kronor. 

 

§ 10 

Revisor Karin Åkesson Rehnholm föredrog revisorernas berättelse. 

 

§ 11  

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas 

förslag. 
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§ 12 

   Ordf. Sune Johansson föredrog styrelsens förslag till underhålls- och 

förnyelseplan, vilken antogs av stämman.  

   Kassör Morgan Andersson föredrog styrelsens förslag om fakturahantering och 

påminnelseavgift. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. 

   Inga motioner har inkommit. 

 

§ 13 

Arvodena till styrelsen och revisorerna föreslogs oförändrade. Stämman beslöt att 

ordförande, kassör och sekreterare erhåller 3 000 kr vardera och ordinarie revisorer 

erhåller 500 kr vardera per år. Arvodena är skattepliktiga. 

 

§ 14 

Kassören Morgan Andersson föredrog styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 

(budget) för kommande verksamhetsår 2014-05-01—2015-04-30.  

Uttaxeringen enligt de nya andelstalen görs fr. o m mars 2014. En justering av avgiften 

uppåt eller nedåt görs för mars och april. Det konstaterades också att debiterings-

längden varit framlagd med övriga stämmohandlingar.  

Det noterades även, att förrättningskostnaden till Lantmäteriet uppgår till 26 050 kr. 

Denna kommer att betalas av föreningen från förnyelsefonden. Ett ev. överskott vid 

bokföringsårets slut föreslås återföras till förnyelsefonden.  

Stämman antog förslaget till inkomst- och utgiftsstat samt att ett ev. överskott nästa 

budgetår överförs till förnyelsefonden. 

 

§ 15 

Till styrelseledamöter valdes Sune Johansson (omval) och Morgan Andersson 

(omval), båda på två år. Som styrelsesuppleanter valdes Mattias Johansson (omval) 

och Magnus Granqvist (nyval), båda på ett år. Sune Johansson omvaldes av stämman 

till styrelsens ordförande på ett år. 

 

§ 16 

Per Wargeus och Karin Åkesson Rehnholm omvaldes som revisorer på ett år. Som 

revisorssuppleanter omvaldes Ronny Gustavsson och Carl Nordheim på ett år. 

 

§ 17 

Som valberedning utsåg stämman Peter Hugmark (omval), Catharina Granqvist 

(omval) samt Heléne Carlevi (omval). Peter Hugmark är sammankallande. 

 

§ 18 

Frågor som togs upp under punkten Övrigt: 

 Fråga uppkom om vem som äger vägskyltarna. Svar: föreningen. 

 Styrelsen uppmanade medlemmarna att lämna sin e-postadress till föreningen, 

eftersom detta förenklar och förbilligar styrelsens arbete. Kassören 

tillhandahåller blanketter. Det går också bra att anmäla detta på hemsidan 

jordo.se. 

 Styrelsen uppmanar också fastighetsägare att hålla ev. växtlighet i form av 

häckar, buskar och träd i sådant skick, att det inte inkräktar på vägområdet. 
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 Styrelsen är vidare tacksamma, om fastighetsägare slår gräs och sly direkt 

utanför sin tomtgräns mot vägen. 

 

§ 19  

Stämmoprotokollet anslås på Jordö-Almös samtliga fyra anslagstavlor inom 14 dagar 

samt publiceras på hemsidan jordo.se under Vägföreningen. 

 

§ 20 

Stämman avslutades med att tack riktades till styrelsen och även till Roland Karlsson 

och Per Andersson för väl utfört arbete och vägunderhåll. Även avgående 

styrelsesuppleanten Göthe Karlsson avtackades för sin mångåriga insats. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………… 

Marianne Gylling   Karin Åkesson Rehnholm 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………… 

Carina Mattsson   Leif Denneberg 

 


