
JORDO-ALMO 
SAMFALLIGHETSFORENING 

2015-07-26 

P R O T O K O L L 

Ordinarie foreningsstamma for Jordo-Almo samMlighetsforening sondagen den 26 
juli 2015 i Jordo missionshus. 

§1 
Ordforanden Sune Johansson halsade medlemmama valkomna och forklarade 
foreningsstamman oppnad. 

§2 
Representanter for foljande festighetervarnarvarande: Jordo 1:6, 1:29, 1:31, 2:10, 
2:13, 2:14, 2:28, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:39,2:41, 2:42, 2:44, 2:46, 2:48, 2:50, 
3:2, 3:5 samt 4:4. Rostlangden faststalldes darmed. 

§3 

Karin Akesson Rehnhohn valdes till ordforande for stamman. 

§4 

Marianne Gylling valdes till sekreterare &>T stamman. 

§5 

Johan Engvall och Lena Gylling valdes som justeringspersoner tillika rostraknare. 

§6 

Dagordningen godkandes. 

§7 

Det konstaterades att stamman varit utlyst i behorig ordning. 

§8 
Ordf. Sune Johansson foredrog styrelsens fbrvaltningsberattelse, som darefter lades till 
handlingama. 
§9 
Kassor Morgan Andersson foredrog styrelsens kassaberattelse. Resultatet visade ett 
smarre underskott om 1 726:30 kronor. Foreningens ekonomi ar god och vid 
rakenskapsarets slut uppgick tillgangama totalt till drygt 269 000 kronor, varav 46 161 
kronor finns disponibla for lopande utgifter. Resultat- och balalansrakningen 
faststalldes darmed. 
§10 
Revisor Karin Akesson Rehnholm foredrog revisoremas berattelse. 
Stamman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsftihet i enlighet med revisoremas 
forslag. 

1 
Jordo-Akao samfillighetsfeening 
Staimnoprotokoll 2015-07-26 



§12 
Ordf. Sune Johansson foredrog styrelsens forslag till underhalls- och 
fomyelseplan, vilken antogs av stamman. 
Inga motioner har inkommit. 

§13 
Arvodena till styrelsen och revisorema foreslogs oforandrade. Stamman beslot att 
ordforande, kassor och sekreterare erhaller 3 000 kr vardera och ordinarie revisorer 
erhaller 500 kr vardera per ar. Arvodena ar skattepliktiga. 

§14 
Kassoren Morgan Andersson foredrog styrelsens forslag till inkomst- och utgiftsstat 
(budget) for kommande verksamhetsar 2015-05-01—2016-04-30. 
Utover det ordinarie vagunderhallet ska Norra Jordovagen i host breddas och draneras 
ett stycke mellan fgh Jordo 2:51 och Jordo 2:49. Statsbidrag till arbetet utgar med 60 
%. 
Pa gmnd av minskade statliga bidrag med ca 5 000 kronor i ar, behover uttaxeringen 
hojas till 18 kronor per andel. Det konstateras, att debiteringslangden varit framlagd pa 
stamman. 
Enhgt beslut av 2014 ars stamma skall ett ev. overskott overforas till fomyelsefonden, 
da kostnaden for Lantmateriets forrattning 2014 togs M n fonden. Styrelsen foreslar, 
att 14 300 kronor av disponibla medel aterfors till fomyelsefonen 
Stamman antog forslaget till inkomst- och utgiftsstat samt att 14 300 kr (utover den 
arliga avsattningen om 10 000 kronor) overfors till fomyelsefonden 

§15 
Till styrelseledamoter valdes Marianne Gylling (omval), Roland Karlsson (omval) 
samt Henrik Gyllberg (nyval), samthga pa tva ar. Som styrelsesuppleanter valdes 
Mattias Johansson (omval) och Magnus Granqvist (omval), bada pa ett ar. Sune 
Johansson omvaldes av stamman till styrelsens ordforande pa ett ar. 

§16 
Per Wargeus och Karin Akesson Rehnholm omvaldes som revisorer pa ett ar. Som 
revisorssuppleanter omvaldes Ronny Gustavsson och Carl Nordheim pa ett ar. 

§17 
Som valberedning utsag stamman Peter Hugmark (omval), Catharina Granqvist 
(omval) samt Helene Carlevi (omval). Peter Hugmark ar sammankallande. 

§ 18 
Fragor som togs upp under punkten Owigt: 

• Det patalades, att kurvan vid %h Almo 10:1 utgor en risk pa grund av skymd 
sikt, att en del bilister kor for fort i kurvan samt att manga olika fordon star 
parkerade utanfor fastigheten. Nagon form av vamingsskylt foreslogs. Fragan 
hanskjutes till styrelsen for behandling. 

• Ordforanden Sune Johansson uppmanade alia fastighetsagare, vilka har tomter 
med grans till vagen, att haUa all vaxtlighet i form av hackar, buskar och trad 
innanfbr tomtgransen. 
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• Vidare togs upp problemet med losspringande hundar pa vagen, vilket bland 
annat utgor en trafikfara. Enligt lansstyrelsens fbreskrifter ska hundar vara 
kopplade aret om i naturreservaten pa Almo och Jordo. Styrelsen undersoker 
om fragan faller inom samfallighetsforeningens forvaltningsansvar. 

• Vidare framfordes onskemal om att slatter av vagrenen inte ska goras sa brett, 
eflersom det forstor blommor, som vaxer vid kanten. 

Enligt stadgama anslas stammoprotokollet pa Jordo-Almos samtliga fyra anslagstavlor 
inom 14 dagar. Det publiceras aven pa hemsidan jordo.se under Vagforeningen och 
skickas ut via e-post till de medlemmar, som lamnat sin e-postadress. 

§19 

§20 
Stamman avslutades. 

Vid protokollet: Justeras:yf. 

Marianne Gylling 
Motessekreterare ^ / 

Karin Akesson Rehnholm 
Motesordfbrande 

Justeras: 
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