
Protokoll
Fdrt vid Jamjd viigars samftillighetsftirenings irsstiimma tisdagen den 28 april2020 k1.18.30
utanfor EFS-kyrkans ft rsamlingslokal, Kvarnlyckevigen 5, Jamj 6.

Niirvarande: se bilaga.

$-l=
Stiimmans Onpnande
Av Liinsstyrelsen Blekinge liin utsedd Syssloman Tomie Gullin cippnade m<itet och hiilsade
alla viilkomna till samf;illighetens 54:e mdte.

s2
Val av ordfiirande fiir stiimman
Till ordftirande valdes Tomie Gullin.

[3.
Val av sekreterare liir stiimman.
Till sekreterare valdes Jdreen Walter.

{_4.
Val av 2 st protokolljusterare ftir st?imman. .
Till protokolljusterare valdes Magnus Danielsson och Klas Lj ungberg.

s_s.
Protokollets justering
Tillgringlig1 lor medlemmarna senast 14 dagar efter mOtet $ 19. Senast tisdagen den12mal
2020.

s-6.
Faststflllande av dagordning.
Dagordning ftir stiimman ftiredrogs och godkiindes.

$-z
Stimmans behOriga utlysande.
Stiimman godkiinde att stiimmans behdriga utlysande utlysts i behtirig ordning.

$_8.
Nlirvarolista med namn och fastighetsbeteckning.
Niirvarande fastighetsagare pi stiimman skrev pi. Debiteringsliingd framlagd.

u
Stiimmobeslut enligt $ 18. En fastighet en rdst.
Stiimman godkiinde detta.

$  10 .
Sysslomans beriittelse fiir det gingna iret.
Tomie Gullin liiste upp det viktigaste rn verksamhetsberiittelsen ftir 2019.



$  1 1 .
Revisorns berlittelse fiir det gingna iret samt faststiillande av balans och
resultatriikning.
Niirvarande revisom Inga-May Petterssons (2010 irs valda revisor) beriittelse liistes upp inftir
stiimman av Tomie Gullin. Ny revisor medverkat vid revisionen medl. Bernt Persson
fiireslagen av Tomie Gullin. Mdtet tackade Stig Mattisson tidigare vald revisor som tyviirr har
avlidit ftr sitt arbete genom 6ren. Faststiillande av balans och resultatriikning som godkiindes
av stitnman.

$ 12.
Fr:flga angiende ansvarsfrihet fiir fiireningens fiiretrfldare (Liinsstyrelsens syssloman)
Stiimman beslutade om ansvarsfrihet ftir verksamhetsdret 2019.

I  13 .
Inkommande motioner.
Inga motioner har inkommit.

$ 14.
Granskning av fiireningens fiiretriidares (Liinsstyrelsens syssloman) ftirslag.
Utdver det ldpande arbetet med vdra viigar redogjorde Tomie Gullin itgiirder att utftiras eller
pibOrjas under arbetsiret 2020. Utdver sedvanligt arbete redogiorde Sysslomannen att flera
gator behdver asfalteras och att tanken iir att asfaltfra si mycket som det Zir mcijligt. Att bdrja
med iir Ingenjdrsvdgen som har ffitt en ny stamledning och viigforeningen ska st6 fiir hiilften
av asfalteringskostnaden.

Q  1 5 .
Besluta om arvoden.
Giillande arvoden niir styrelse har tillsatts utgir enligt Kadskrona kommuns regler godk?indes
av stifunman.

$  16 .
Besluta efter granskning av sysslomannens fiirslag till ofiiriindrad eller hiigre
utdebitering.
Pi grund av den ridande Corona pandemin las endast tvi fiirslag fram. Nuvarande avgift pi
800 kr/er samt en h<ijning med 100 kr till 900 kr/ar. Efter rdstning genorn handupprtickning
valdes 900 kr/ar med rdsterna 7 mot 5. Mdtet beslutade enligt stadgama om att
inbetalningskort skickas ut under maj minad med ftirfallodag den sista juni. Mdtet antog
budgeten i sin helhet angAende utgift och inkomststat enligt beslutad utdebitering.

I  17 .
Val (vid bildad styrelse)av 3 ordinarie styrelseledamdter (2flr) tilt irsmiitet 2022 och2
ordinarie styrelseledamiiter (1 n$ (S6) till irsmiitet 2021.
Di inga ftirslag inkommit eller nigon pi stiimman vill ingi i den tilltiinkta styrelsen fortsiitter
Tomie Gullin som Syssloman fram tills tindring sker. Vid inkommet ftrslag till
valberedningen kallar Sysslomannen till foreningsmdte.

$  1 8 .
Val (vid bildad styrelse)av styrelsesuppleanter (ler) ($6) till irsmiitet20?l.
Se paragraf 17.



$ le.
Val (vid bildad sfyrelse) av styrelseordfiirande (lir) ($6) till irsmiitet 2021.
Se paragraf 17.

Q 20.
Val (vid bildad styrelse) av 1 revisor Q hr) till irsmOtet2022 och 1 revisor (lir) till
irsmiitet 2A2l samt 1 revisorsuppleant (1 ir) intill6rsm6tet202l.
Se paragraf 17.

$  2 1 .
Val av valberedning 3-5 pers. (1 ir) enligt stadgarna $ 16 till flrsmiitet 2021.
Inga ftirslag har inkommit. Sysslomannen liigger fiirslaget Cici Dohlin och lovar kontakta
herure om hon kan tiinkas ta uppdraget.

Q 22.
Redovisning av lindrade andelstal.
Oftiriindrat ca.l25 6 andelar.

dverenskommelser/avtal under 2019.
Tomie Gullin redogjorde ftlr Arets snOrojning som inte har behrivts detta 6r och att iiven
sopningen av vdra gator inte behrivs detta 6r. Ftireningen har ett avtal med Rolands Grus AB
fiir att skdta sndplogning och sandning fiir tideri fram till202I-04-15 med samma villkor som
bestiimts tidigare.

$ 24.
Ovriga frigor. Planerade behov fiir iret och tre ir framit.
Utdver det ldpande arbetet med vdra viigar h?invisas mdtesdeltagarna attta del av
Fdredragningslistan som delats ut till mritet och som finns pi Samfiillighetens sida pi
wwwjamjo.se.

Under dwiga frigor togs frigor upp om att riktiga fottoarer iir viktiga fiir trafiksiikerheten
speciellt nu niir den nya Jtindelskolan iir pi gang. Diskussion om r<ijning av sliinter och hur
stor del som ska ldggas under Samftillighetens ansvar. Vidare togs stenpartiet som sticker ut
pi Sofieborgsviigen upp som ett trafikproblem. Tomie lovar att kontakta kommunen om detta.
Jonsons Bikes <inskar stiinga infarten fran lftkebiicksv?igen till Wallev?igen men Zir inte
aktuellt i dagsliiget. Avslutningsvis informerar Tomie atthanev. kommer att sluta niista
6rsm<ite.



$ 2s.
Avslutning
Ordftirande tackade ftir visat intresse och avslutade 6rets annorlunda mcite.

Vid protokollet

{"*

Klas Ljung


