
 ÅRSMÖTE 2020
JÄRNÄSKLUBBS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
Söndag den 26 juli 2020 kl. 15:00 hos Axelsson-Gezelius Järnäsklubb 127 

Styrelsens förslag till dagordning. 
 1. Årsmötets öppnande 
 2. Godkännande av kallelsen  
 3. Godkännande av dagordningen  
 4. Fastställande av röstlängd  
 5. Val av: a) ordförande för årsmötet  

b) sekreterare för årsmötet 
c) två justerare 

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 
 7. Revisorernas berättelse 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 9. Vägavgift för 2020/2021    (se bilaga 1) 
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020/2021 
 11. Val av styrelseledamöter 
 12. Val av revisorer 
 13. Val av valberedning 
 14. Övriga frågor 
 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 
 16. Årsmötets avslutande 
  

Järnäsklubbs Östra Samfällighetsförening



Fullmakt årsmötet 2020 
JÄRNÄSKLUBBS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

FULLMAKT 

  

för ……………………………………………………………. 

att vid Järnäsklubbs östra samfällighetsförenings årsmöte den 26 juli 2020  

föra min talan och utöva min rösträtt. 

Fastighet: Järnäs………….. 

  

………………………………………………… 

Ort 

…………………………………………………. 

Datum 

…………………………………………………. 

Underskrift 

…………………………………………………. 
Namnförtydligande

 Järnäsklubbs östra samfällighetsförening 



Verksamhetsberättelse för  

Järnäsklubbs östra samfällighetsförening 
 

Styrelsen för Järnäsklubbs östra samfällighetsförening får härmed avge följande 
redovisning för verksamhetsåret 2019/2020. 

 

Styrelse, revisorer och valberedning. 

Styrelse: Ordförande  Douglas Hallöf 

 Vice ordförande  Mikael Lindvall 

 Kassör   Stina A. Gezelius 

 Sekreterare  Rolf Olofsson 

 Ledamot   Heléne Johansson 

 Suppleant   Kristina Josephson Hesse 

 Suppleant   Tommy Ovesson 

 Suppleant   Torbjörn Forsgren 

 

Revisorer:   Mats Börjesson och Erik Säfström 

 

Valberedning: Stig Strömberg (sammankallande) och Anders Lennartsson. 

 

Verksamhet 

Verksamhetsplanen som fastställdes på årsmötet 2019 har legat till grund för 
det gångna räkenskapsårets aktiviteter.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda möten: (13 okt -19; 
9 feb -20; 23 maj -20).  Protokoll finns även upprättat för ett per capsulam 
beslut den 22 april rörande den inställda städdagen.  

• De skador som vägen åsamkats vid den plats där farthindret legat 
åtgärdades i slutet av augusti månad.  



• Avverkning av träd i vägområdet på Trolludden utfördes under hösten 
2019. Efter denna åtgärd byttes två vägtrummor ut längs samma 
vägsträcka, samt utfördes dikning i anslutning till de nya trummorna. 

• I samband med att plogkäppar sattes ut vecka 39 inhandlades 20 stycken 
nya plogkäppar. 

• Hyvling och grusning av vägen genomfördes under vecka 26. 
• Farthindret som legat ute de två senaste barmarkssäsongerna har inte 

gett önskat utfall i form av sänkt hastighet längs huvuddelen av 
vägsträckan, utan endast i nära anslutning till hindret. I ett försök att nå 
målet med lägre farter beslutade styrelsen att i början av sommaren 
sätta upp en skylt vars budskap är att uppmärksamma och vädja till 
fordonsförarna att hålla nere hastigheten.   

• Kampen mot lupinernas utbredning inleddes i början på juni månad och 
är en verksamhet som kommer att fortsätta framöver. 

  

Styrelsen framför ett stort tack till alla medlemmar för visat förtroende för det 
gångna verksamhetsåret.  



JÄRNÄSKLUBBS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  Bilaga 1 

Styrelsen föreslår att vägavgiften för verksamhetsåret 2020/2021 ska vara: 

• Ga I:  700 kronor 

• Ga II: 385 kronor 

Avgiften är baserad på att inga särskilda projekt är aktuella inför kommande 
verksamhetsår, utan stannar vid det löpande underhållet. 

 Järnäsklubbs östra samfällighetsförening 



 Järnäsklubbs östra samfällighetsförening  

VERKSAMHETSPLAN 2020/2021 
JÄRNÄSKLUBBS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

Styrelsen för Järnäsklubbs östra samfällighetsförening avger härmed följande förslag till 
verksamhetsplan för perioden 2020/2021. Inga särskilda projekt är aktuella inför kommande 
verksamhetsår, utan stannar vid det löpande underhållet.  

• Vägunderhåll och vägförbättringar. 
- vid behov vattning, saltning och hyvling/sladdning av vägen 
- vid behov förstärkning av bär- och slitlager. 
- uppsättning samt borttagning av plogpinnar. 
- avisering om nedsatt framkomlighet vid behov. 
- vinterunderhåll i form av plogning och sandning. 

 
• Övrigt 

- löpande uppdatering av medlemsmatrikel. 
- fakturering av vägavgifter 
- fortsatt arbete med hemsidan med adress www.jkov.se 

• Städ- och trivseldag 
Genomförs under slutet av maj månad 2021 om vädret och övriga omständigheter tillåter. 
Tid och datum meddelas senare. 
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