
JORDÖ-ALMÖ
SAMFÅLLIGHET SFÖNN,NTNC

Jordö-Almö samfiillighetsforening
Stämmoprot okoll 20 | 6 -07 -24

2016-07-24

PROTOKOLL

Ordinarie ft)reningsstämma for Jordö-Almö samf;illighetsftrening söndagen den24

juli20l6 i Jordö missionshus.

§1
ördforanden Sune Johansson hälsade medlemmarna välkomna och forklarade

förenings stämman öPPnad.

§2
frepresentanter ftir följande fastigheter var niirvarande: Jordö 1:16, 1 :29,1:3!,1'-32,

z:{0,2:13,2:14,2:27,2:28,2:31,2:32,2:34,2:35,2:38,2:39,2:40,2:41,2:42,2:44,
2:45i, Z:48, 2 : 5 0 samt 4 :4. Ingafullmakter presenterades. Röstliingden fastställdes

diirmed.

§3
Karin Åkesson Rehnholm valdes till ordftirande for stiimman.

§4
Marianne Gylling valdes till sekreterare ftir stämman.

§s
Anita Johansson och Bengt Peterson valdes som justeringspersoner tillika rösträknare.

§6
Dagordningen godkändes.

§7
Det konstaterades att stämman varit utlyst i behörig ordning.

§8
Ordf. Sune Johansson föredrog styrelsens ft)rvaltningsberättelse, som dlirefter lades till
handlingama.

§e
kassör Morgan Andersson foredrog styrelsens kassaberättelse. Resultatet ft)r det

gangna verksamhetsåret visade ett smärre underskott om2 809:71 kronor, vilket

föreslås överfrras till ny räkning. Föreningens ekonomi 2ir god och vid räkenskapsårets

slut uppgick tillgångarna totalt till drygl 266 000 ktonor, varav 17 919 kronor finns

AisponiUla för löpande utgifter. Förnyelsefonden uppgår till249 244t'ronor. Resultat-

o.h bulul*sräkningen faitstalldes dtirmed. Stämman beslutar om årets underskott i
enlighet med styrelsens förslag.

§10
ievisor Karin Åkesson Rehnholm föredrog revisoremas berättelse'

wgL



§ 11

Stiimman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas
ftirslag.

§12
o Ordf. Sune Johansson föredrog styrelsens ftirslag till underhålls- och

ft)rnyelseplan, vilken antogs av stämman.
o Ordf. Sune Johansson foredrog styrelsens proposition ang. nybeläggning av de

asfalterade delarna av Norra Jordövägen och Jordösundsvägen. Han lämnade
foljande ftrtydligande: enligt Lagen om offentlig upphandling LOU ska
föreningen inte behöva använda sig av lagens regler, då kostnaden ft)r
vägarbetet troligen understiger det s.k. tröskelvärdet. Om så krävs, ska dock
LOU följas. Under förutsättning att kostnadskalkylen håller och att statsbidrag
utgår som hittills, räknar styrelsen med att ingen extra utdebitering av
medlemmarna behöver göras.
Stämman beslutade att ariapropositionen.

o Inga motioner har inkommit.

§ 13

Arvodena till styrelsen och revisorema ft)reslogs oftirändrade. Stiimman beslöt att
ordftirande, 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 ft)rslag till inkomst- och utgiftsstat
(budget) för kommande verksamhetsår 20 1 6-05-0 1 -10 17 -04-30.
Utöver det ordinarie vägunderhållet planeras nybeläggning av de asfalterade vägarna
enligt den antagna propositionen (se § 12). Avseende ny grusning vart fiärde år
ftireslås en årlig avsättning om 6 000 kr (totalkostnad}4 000 k).
För kommande verksamhetsår 2016-2017 är den tredje och sista minskningen av
statsbidraget genomford och det kommer dä att uppgå tillzg 300 kr. Utdebiteringen
behöver höjas från 18 kr till 31 kr per andel. Det konstaterades, att debiteringslängden
varit framlagd tillsammans med övriga stämmohandlingar.
Stämman antog förslaget till inkomst- och utgiftsstat.

§ls
Peter Hugmark foredrog valberedningens ftirslag. Det noterades, att man inte lyckats
hitta någon kandidat till platsen som ordinarie styrelseledamot.
Till styrelseledamöter valdes Anders Rehnholm (nyval) samt efter nominering på
stämman Per Ivar Andersson (nyval), båda på två år. Som styrelsesuppleanter valdes
Mattias Johansson (omval) och Magnus Granqvist (omval), båda på ett år. Som
ordft)rande ft)r styrelsen valdes Marianne Gylling (nyval) på ett år.
I samband med valen noterades, att det i år varit svårt ft)r valberedningen att få
kandidater till styrelseposterna. Det påtalades särskilt både fran mötesordforanden och
från styrelsen vikten av att medlemmama har en större beredskap att åta sig
styrelsearbete, eftersom vi enligt lag iir tvungna att sköta förvaltningen av våra vägar.
Klarar vi inte detta, måste en särskild syssloman från länsstyrelsen anlitas, vilket
medför högre kostnader för foreningen. Det finns också ett behov på sikt av ft)ryngring
av styrelsen.

Jordö-Almö samftillighetsforening
Stiimmoprotokoll 20 1 6- 07 -24



§16
Per Wargeus (omval) och Anna Ozolins (nyval) valdes som revisorer på ett år. Som

revisorssuppleanter omvaldes Ronny Gustavsson och Carl Nordheim på ett år.

§ 17

Som valberedning utsåg stämman Peter Mattsson (n1va1), Leif Denneberg (nyval)

samt Catharina Granqvist (omval). Peter Mattsson åir sammankallande

§18
Inga frågor togs upp under punkten Övrigt.

§le
Enligt stadgama anslås stämmoprotokollet på Jordö-Almös samtliga fyra anslagstavlor
inom 14 dagar. Det publiceras även på hemsidan iordo.se under
Vdgföreningen/Str)mmohandlingar och protokoll samt skickas ut via e-post till de

medlemmar, som lämnat sin e-postadress.

§20
Stämman avslutades. Samtidigt avtackades avgående styrelseledamöterna ordförande

Sune Johansson och kassör Morgan Andersson ft)r ett mangårigt engagemang och

utmtirkt arbete i styrelsen.

Vid protokollet:

/

ffir*au*,
Marianne Gylling
Mötessekreterare

Justeras:

C/r/t",,a.^)
Anita Johansson
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.__:,
Karin Åkesson Rehnholm


