
 ÅRSMÖTE 2021 
JÄRNÄSKLUBBS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

Söndag den 25 juli 2020 kl. 15:00, 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 2021/2022     
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021/2022 
 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



VERKSAMHETSBERÄTTLESE 
2020/2021 
JÄRNÄSKLUBBS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

Styrelsen för Järnäsklubbs östra samfällighetsförening får härmed avge följande 
redovisning för verksamhetsåret 2020/2021. 

Styrelse, revisorer och valberedning. 

Styrelse: Ordförande  Douglas Hallöf 

 Kassör   S?na A. Gezelius 

 Ledamot   Mikael Lindvall 

 Ledamot   Rolf Olofsson 

 Ledamot   Helene Johansson 

 Suppleant   Kris?na Josephson Hesse 

 Suppleant   Tommy Ovesson 

 Suppleant   Torbjörn Forsgren 

Revisorer:   Mats Börjesson och Erik Säfström 

Valberedning: Anders Lennartsson (sammankallande) och Klas-Göran Sahlén. 



Verksamhet 

Verksamhetsplanen som fastställdes på årsmötet 2020 har legat ?ll grund för 
det gångna räkenskapsårets ak?viteter.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haT 3 protokollförda möten: (18 okt -20; 9 
feb -21; 13 juni -21).    

• Busk-/slyröjning av dikena u\ördes i slutet av augus?.   

• Sista veckan i oktober lades plastslangar ut i tre vägtrummor för a] 
möjliggöra trum?ning om de]a behov skulle uppstå. Samma vecka 
fylldes po]hålen igen med grus, men det visade sig a] resultatet av 
denna åtgärd blev kortlivad då det ihållande regnet i kombina?on med 
hög trafikbelastning tog bort det utlagda gruset.  

• Plogkäppar sa]es ut vecka 39 2020. 

• Hyvling och grusning av vägen genomfördes under vecka 22 2021.  

• Snöröjning och sandning u\örd under vintersäsongen. 

• Förrådsbyggnad uppförd för förvaring av föreningens plogkäppar, 
vägskyltar etc.  

• Ansökan ?ll Trafikverket om uppgradering av vägkategori från ”E” ?ll ”A” 
skickades in under hösten 2020. Beviljades för vägdel 2, vilket innebär a] 
driTbidraget för denna sträcka utökades från 30% ?ll 60%.   

  

Styrelsen framför e] stort tack ?ll alla medlemmar för visat förtroende för det 
gångna verksamhetsåret. 



VERKSAMHETSPLAN 2021/2022 
JÄRNÄSKLUBBS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

Styrelsen för Järnäsklubbs östra samfällighetsförening avger härmed följande förslag till 
verksamhetsplan för perioden 2021/2022. 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 2022 om vädret och övriga omständigheter tillåter. 
Tid och datum meddelas senare.

 Järnäsklubbs östra samfällighetsförening 



FULLMAKT årsmötet 2021 
JÄRNÄSKLUBBS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

FULLMAKT 

  

för ……………………………………………………………. 

att vid Järnäsklubbs östra samfällighetsförenings årsmöte den 25 juli 2021  

föra min talan och utöva min rösträtt. 

Fastighet: Järnäs………….. 

  

………………………………………………… 

Ort 

…………………………………………………. 

Datum 

…………………………………………………. 

Underskrift 

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