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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i

Södra Jord bro Samfäll ig hetsförening

Plats: Jordbro Kulturhus, Jordbro Centrum

Tid: Torsdagen den 19 Mars kl 1900

1. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar
Vid stämman deltog 17 st röstberättigade fastighetsägare varav 5 st var
representerade av fullmakter och 7 st från delägare.

2. Val av ordförande för stämman samt val av sekreterare för stämman
Till ordförande för stämman valdes Ove Schramm och till sekreterare valdes Leif
Gundert.

3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Tilljusteringsmän och rösträknare valdes Gunnar Karlsson (Ku 128) och Gunnar
Ohlsson (Ku 56)

4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst
Stämman ansågs behörigen utlyst

5. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret
2019 genomgicks punktvis och godkändes av stämman.

Följande kommentarer noterades:
2019 års resultat efter justeringsposter blev Kr 80,844 :-. Underhållsfondens storlek
utgör Kr 1 573 000 :-.

Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Larsson och godkändes.

Styrelsens och revisorernas berättelser lades till handlingarna.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
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7. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar

Framställan från styrelsen att bilda ekonomisk förening vid sidan om
samfällighetsföreningen .

Stämman beslutade att det inte ska bildas någon ekonomisk förening vid sidan om
samfällighetsföreningen.

Framställan från styrelsen att avsluta ändring av anläggningsbeslutet

Efter diskussioner beslutade stämman att bordlägga frågan om ändring av
anläggningsbeslut

Motioner från medlemmar:

Motion angående väghinder Jutholmen

Motionens förslag att utvärdera projektet om trafikhinder fick bifall från stämman.
Styrelsen har svarat motionären och anser därmed motionen besvarad.

Stämman beslutade att anse motionen besvarad

Motion ang. förbättrad information om sfyrelsens arbete

Stämman beslutade anse motionen besvarad.

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Stämman fastslog att ersättning till styrelsen skall utgå med ett belopp
om 1,8 gånger gällande prisbasbelopp. Gällande arbetsgivaravgifter tillkommer.

Ersättningen till ordinarie revisorer fastställdes till 999 kronor per person.
Beslutades att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda framtida ersättning för
revisorer.

9. Styrelsens förslag till plan för underhållsarbelen 2020
Styrelsens förslag till plan för anläggnings- och underhållsarbeten föredrogs:
Den totala kostnaden for de närmaste 10 åren beräknas för närvarande till
7 250 Tkr eller 59,9 tkr per fastighet.
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Stämman beslöt:

- att godkänna förslag till plan för underhållsarbeten 2020.
- att godkänna foreliggande underhålls- och förnyelseplan 2020

10. Styrelsens förslag till budget och uttaxering samt debiteringslängd tör 2020

Styrelsens förslag till budget, uttaxering samt debiteringslängd föredrogs.
Debiteringslängden omfattar samtliga namn och ägarandelar for respektive
fastighet , fastighetsbeteckning samt när fastställt belopp ska vara SJS tillhanda.
Debiteringslängden omfattade ett totalt belopp på 1 016 400 kronor
motsvarande 8400 kronor per fastighet.

Stämman godkände styrelsens forslag.

Beslutet innebär att uttaxeringen för 2020 fastställs till 8.400 kronor per fastighet,
att erläggas med 4200 Kr senast den 30 april2020 samt resterande 4200 Kr
senast den 30 oktober 2020.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

Ledamöter valda till stämman 2021:

Martin Gutebring Kla 60 Ordförande
Jörgen Fee Ku 29 Ledamot
Sven Gustavsson Kla 78 Ledamot
Niklas Söderlund Kla 66 Ledamot

Som ledamöter fram till stämman 2022 valdes:

Urban Ahlstrom Kla72 Omval
Sharafat Khaledian Kla 56 Omval
Daniel Dickman Ku 82 Nyval

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Lars Larsson
Lisbeth Victor6n
Janerik Hård

Ku 63 ordinarie omval
Ku 138 ordinarie omval
Ku 37 suppleant omval
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13. Fråga om val av valberedning

Stämman beslutade att välja Leif Gundert till att leda valberedningens arbete fram
till nästa årsstämma.

Ovriga frågor
lnformation om vårstädningen kommer att anslås på anslagstavlor och på
hemsidan.
Som tidigare beslutats gäller att medlem som deltar vid städningen
kan göra avdrag med 200 kr vid erläggande av årsavgiften.
Gäller såväl vår- som höststädningen.

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmans protokoll kommer att finnas tillgängligt på hemsidan.

Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade styrelsen och stämmodeltagarna för visat intresse
samt forklarade stämman avslutad.

Ordförande Sekreterare
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Ove Söhramm
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