Jordfalls Samfällighetsförening
Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2020-08-08
Plats: Jordfalls Hamn
Närvarande: antal medlemmar 27 antal representerade fastigheter: 27

1. Val av ordförande för stämman.
Kent Dejve valdes att som ordförande leda stämman
2. Val av sekreterare för stämman
Berit Barkin valdes till sekreterare
3. Val av justeringsmän
Ann-Britt Ullström och Marie Company valdes till justeringsmän
4. Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelsen med dagordning sattes upp på anslagstavlorna 16 mars 2020 samt
publicerades på samfällighetens hemsida. P.g.a Coronaepidemin inställdes
mötet och ny mötestid / plats anslogs på anslagstavlor samt på samfällighetens
hemsida 21 juni 2020
Kallelsen har skett i behörig ordning och enligt våra stadgar
5. Styrelsen och revisorernas berättelser
Förvaltningsberättelsen och räkenskaperna framlades för stämman.
Revisorernas berättelse redovisades, (bilaga 1 o ch 2)
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
7. Framställan från styrelsen / motioner från medlemmarna
Stopp i avlopp
Endast toapapper får slängas i toaletten. Varje stopp medför en kostnad och ett
oangenämt arbete. Informationsskylt att sätta på WC finns att hämta hos
styrelsen
Inkommen motion
Ang solenergi i Samfällighetens regi inlämnad av Conny Forsberg , återtages
på begäran av Conny Forsberg
8. Ersättning till Styrelsen och revisorer
Ersättning utgår enligt tidigare beslut till 20 000 inkl. skatt och sociala avgifter
(5000 kr till ordföranden och 2500 kr till ordinarie ledamöter). Mötesarvode vid
varje styrelsemöte utgår med 300:Beslut: Samma ersättning som tidigare år
9. Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat, samt debiteringslängd
för för 2020
Mötet godkände budgeten och fastställde utdebiteringen för 2020 med
betalningsdag 30/9 2020 i enlighet med presenterad debiteringslängd, (bilaga 3
och 4).

Jordfalls Samfällighetsförening
Likviditeten är god varför styrelsen föreslår att ingen utdebitering behöver göras
innan föreningsstämman 2021 .
Beslut: enligt styrelsens förslag
11. Val av styrelse och styrelseordförande
Stämman valde styrelse och ordförande enligt följande:
Kent Dejve
omval 2 år
Ordförande
övriga ledamöter
Uno Sand
omval 2 år
Asa Ljung
sittande 1 år
1 år
Ann-Charlotte Ekervhem nyval
Berit Barkin
nyval 2 år
Rose-Marie Holst
omval 1 år
Suppleanter
Karin Johansson
nyval
1 år
12. Val av revisorer
Stämman valde revisor och revisorssuppleant på ett år enligt följande:
Revisorer
T o re Outberg
Reidar Fiskum
Rev. Suppleant
Ann-Britt Ullström
13. Val av valberedning
Stämman föreslog att följande personer skall ingå i valberedningen under 1 år
Lisbeth Outberg
Lena Thorsson
14. Övriga frågor
Vattenmätare
Vid tidigare möte har frågan om vattenmätare uppkommit
styrelsen har gjort en omfattande utredning kring frågan och kommit fram till att
det inte skulle vare någon vinst vare sig förbruknings eller kostnadsmässigt.
Frågan får därmed anses vara färdigbehandlad
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