
Jordii-Alm ii S am f?illighets fii rening

Fiirvaltningsberiittelse 20 13050 I - 20140 430

Styrelsen fiir Jordii-Almii Samf?illighetsfiirening har under verksamhetsflret 2013 - 2014
haft fiiljande sammansiittning:

Sune Johansson
Roland Karlsson
Marianne Gylling
Morgan Andersson
Giiran Palm

Mattias Johansson
Giithe Karlsson

Per Ivar Andersson

Per Wa-rgeus
Karin Akessson Rehnholm

Ronny Gustavsson
Calle Nordheim

Ordftirande
Vice ordfiirande
Sekreterare
Kassiir
Ledamot

Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Adjungerad

Revisor
Revisor

Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

I valberedningen har Catharina Granqvisto Helen Carlevi och Peter Hugmark deltagit.
Peter Hugmark har varit sammankallande.

Hiindelser:
Sfyrelsmiiten har hillits 130511 130629 130728,130907, 140307.
Ordinarie fiireningsstiimman hdlls 130728.
En s.k. fiirenklad lantmiiterifiirriittning har under verksamhetsiret iigt rum efter att
nya andelstal har iiverenskommits med samtliga deliigare i ftireningen. Fiiriittningen har
lett fram till att vi numera har endast en anliiggning som heter GAl. De nya
andelstalen skrevs in i fastighetsregistret i mars och ftireningen debiterar avgifter
baserade pi de nya andelstalen f.o.m. mars 2014.

Under hiisten och viren har Eon utfiirt ledningsarbeten med nedgriivning av elkabel,
vilket inneburit kontakter med One Nordic som ansvarat ftir arbetet. Fiireningen har
erhfrllit sk. intringsersiittning frin Eon med ca 6000:-. Slutbesiktning har ska hillas
2014-06-17 di iiverenskommelse om reglering av skador pi viigen kommer att trliffas.

Under iret har kassiireno Morgan A. deltagit i REV:s utbildning fiir styrelseledamiiter
steg l.
Styrelsesuppl. Mattias J har genomgfltt samma utbildning.

Fiireningen har besvarat en enkiit frfln REV ang. den s.k. Finlandsmodellen, som
innebiir att viigfiireningar i framtiden sjiilva skall kunna besluta om iindringar i
andelstal.



Sfyrelsen har stiillt sig positiv till detta, liksom en iiverviigande majoritet av de
fiireningar som besvarat enkiiten.
REV har uppvaktat departementet i den hiir frflgan. Deras hillning iir awaktatande
och menar att frigan behdver utredas ytterligare. Tvi av de politiska partierna har
fiirklarat sig positvia till denna modell.

Ekonomi:
F0reningens ekonomi kan siigas vara god. Arets resultat visar pfl ett mindre underskott,
1.400:-, vilket fOreslis balanseras mot tidigare irs iiverskott.
En detaljerad redovisning av ekonomin framgir av kassarapporten.

Viigunderhill:
Under vflren har grusviigarna skrapats och saltats.
Slitter av vflgrenar har utftirts.
Vid Sliittorps gird har varningsskyltar satts upp
Kontroll och rensning av driinering liings viigens striickning har utfiirts.
Vinterviighillningen har skOtts av Kjell Svensson, Esketorp med plogning och sandning.
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