
Protokoll vid årsmöte med Maramö Samfällighetsförening väg F 17073. 2011-03-22,            

kl. 19.00 i Maramö Missionshus. 

 

10 av föreningens medlemmar var närvarande. 

 

§ 1. Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2. Till mötesordförande Valdes Gösta Johansson och till sekreterare valdes      

Hans-Göran Johansson. 

 

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

 

§ 4. Mötet har annonserats i Värnamo Nyheter den 11/3. Mötet godkände kallelsen. 

 

§ 5. Ordföranden redovisade verksamheten för 2010. 

 Utgifter: Svevia 35.542;-, Värnamo Lastbilscentral 83.065;-, Länsförsäkringar 

920;-, Swedbank 506;-, Erlandsbovägen 6.301;-, Ordförandearvode 8.500:-, 

Vägtrummor 995;-, Lantmännen 4.341;-, Buskröjning 42.700;- Nytt snöblad 

35.050;- Snöröjning, sladdning och underhåll 100.000;- Diverse 611;- 

 Sammanlagda utgifter  317.470 kronor. 

 

 Inkomster; Trafikverket 162.361;-, Värnamo kommun 44.852;-, Gnosjö 

kommun 28.413;-, moms 65.235;- 

 Sammanlagda inkomster 300.861 

 

 Vid årets slut fanns en behållning på 179.384 kronor i föreningens kassa. 

 Samt en fodran på 2.113;- i räntor. 

 Informationen godkänd av årsmötet efter en del frågor och klargöranden. 

 

§ 6. Föregående års protokoll lästes upp och godkändes. 

 

§ 7.  Lennart Jansson läste upp revisorernas berättelse, vilken godkändes av   

årsmötet. 

 

§ 8.  Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet 

 

§ 9. Årsmötet beslöt om ett oförändrat arvode till ordföranden på 8.500;- / år 

 

§ 10. Till styrelseledamöter i 2 år valdes; Anders Svensson o Tomy Svensson, 

Hädinge. Kvarstående är Peter Johansson, Gösta Johansson samt Anders 

Fransson valda 2 år 2010. 

 

§ 11. Till styrelsesuppleanter valdes Åke Faust samt Stefan Henriksson. 

 

§ 12. Till ordförande/ kassör på 1 år valdes Peter Johansson och till V. ordf. valdes 

Anders Fransson på 1 år. 

 

§ 13. Till revisorer på 1 år valdes Björn Nilsson samt Lennart Jansson med Björn 

Pettersson såsom suppleant. 

 



§ 14. Övriga frågor aktuella förbätttringar under kommande år: 

De nyvalda ordförande o v. ordförande fick i uppdrag att uppvakta avgående 

ordförande Gösta Johansson samt revisorn Roland Karlsson med lämplig 

blomma/gåva. 

  

Det kommer att krävas en viss upprustning av vägen ner mot ”Lunds” 

fastigheter. Styrelsen sköter detta. 

 

Under hösten kommer upprustning att ske i Hädinge för att förbereda 

beläggning under 2012. Styrelsen sköter o bevakar detta. 

 

Vissa riktade pengar från kommun och Trafikverk kommer att betalas ut under 

2011/2012. Styrelsen fick i uppdrag att fördela dessa pengar o 

beläggningssträckor. 

 

Lennart Jansson fick i uppdrag att undersöka vad man kan köpa ”kall asfalt”. 

 

 

§ 15 Årsmötet beslöt om att ordförande/kassör Peter Johansson, 650909-2513 samt 

v.ordförande Anders Fransson 670210-2499 får teckna föreningens firma var för 

sig. 

 

§ 16       Ordföranden Gösta Johansson tackade för sig och konstaterade att han varit 

ordförande i 40 år och önskade de ny lycka till med deras uppdrag. 

 Samt förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

Maramö 2011-03-22 

 

 

 

Gösta Johansson, ordförande  Hans-Göran Johansson, sekreterare 

 

 

Justeringspersoner: 

 

 

 

 

Lennart Jansson   Anders Svensson 

 

 

  

   


