
Protokoll fört vid årsmöte med Maramö samfällighetsförening 2010-04-13, kl. 19.00 i 

Maramö Missionshus. 

 

12 av föreningens medlemmar närvarande. 

 

 

§ 1. Ordföranden hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§ 2. Tillmötesordförande valdes Gösta Johansson samt till sekreterare valdes 

Hans- Göran Johansson. 

 

§ 3.  Till justeringspersoner valdes Anders Svensson och Lennart Jansson. 

 

§ 4. Årsmötet har annonserats i Värnamo Nyheter och mötet ansågs vara behörigt 

utlyst. 

 

§ 5. Ordföranden redogjorde för 2009 års verksamhet. 

 

 Anders S väg. 6.178;-, Försäkringar 800;-, Salt och snabel lagning(Vägverket) 

25.813;-, Grusning (LBC) 11.999;-, Ordförande arvode 8.000;-, Asfalt. 

227 218;-, Annons 684;-, Grävningsarb. 11.375;-, Snöskottning och sladdning 

av vägen 22.406;-. Utgifter 314,858;- 

 

 Vägverket 159,177;-, Värnamo kommun 43,973;-, Gnosjö kommun 27,856;-, 

moms 61,175;-, Ränta 319;- Inkomster 298,500;- 

 

Vid årets slut fanns en behållning i föreningen på 165,680 kronor. 

 

§ 6.  Föregående års protokoll lästes upp och godkändes. 

 

§ 7. Revisionsberättelsen läste upp av revisorn Roland Karlsson. Revisorerna 

vitsordade ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 8. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 9. Till styrelseledamöter i 2 år valdes: 

 Gösta Johansson, Peter Johansson samt nyval av Anders Fransson, Vällersten. 

 Kvarstående i styrelsen är Anders Svensson samt Tommy Svensson. 

 

 Till styrelse suppleanter valdes på 1 år: 

 Åke Faust samt Stefan Henriksson 

 

§ 10. Till ordförande valdes Gösta Johansson på 1 år. 

 Till Vice ordförande valdes Peter Johansson på 1 år. 

 

§ 11. Årsmötet beslutade att ordförande arvodet skall vara oförändrat 8.500;- för 2010 

 

§ 12. Till revisorer valdes på 1 år. 

 Roland Karlsson samt Björn Nilsson med suppleant Lennart Jansson. 

 



§ 13.  Under övriga frågor diskuterade olika investerings förslag samt vad föreningens 

satsningar kommande år bör placeras. 

 

 Årsmötet enades om att man kan avvakta ett år med någon större beläggning av 

asfalt.  

Ordförande fick i uppdrag att undersöka och inköpa en ny snö röjnings 

utrustning. Liknande någon vikplog med hydralisk svängning. 

 

Ordförande fick i uppdrag att undersöka möjligheten att få hjälp av annan 

entreprenör att röja snö om detta är praktiskt genomför bart.  

 

Ordförande fick i uppdrag att se hur vägbeläggningen kan justeras eller läggas 

om i anslutning till ”Sven” på Västerås. 

 

 

§ 14. Ordförande tackade för visat intresse varefter en trevlig kaffe stund ägde rum. 

 

 

Maramö 2010-04-14 

 

 

 

…………………………………..  ……………………………………. 

Gösta Johansson, Ordförande  Hans-Göran Johansson, Sekr. 

 

Justeringspersoner: 

 

 

 

……………………………………  ……………………………………. 

Lennart Jansson   Anders Svensson 

 

 


