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SAMF ALLIGHETSFORENINGEN KRUSBODA
CENTRALANTENNER
Protokoll fran arsstamman den 14 april 2015 i Krusboda Skolmatsal klockan 19.00

§ 1 Stammans oppnande
Ordforande Lennart Martensson halsade alla valkomna och forklarade arsstamman oppnad.

§ 2 Val av tva justerare, tillika rostraknare
Till justerare och rostraknare valdes Lars-Eric Kindstedt och Stig Enback.

§ 3 Val av ordiorande och sekreterare ior stamman
Till ordforande valdes Lennart Martensson och till sekreterare Bjorn Hammar.
§ 4 Godkannande av dagordning och stammans utlysande
Stamman befanns vara stadgeenligt utlyst d.v.s. senast 28 dagar fore arsstamman.

§ 5 Justering av rostlangd
Antalet rostberattigade, med en ( 1) rost befanns vara:
35 st narvarande enskilda agare samt I st fullmakt.
Tyreso Bostader har 1/5 del av 36 = 7 roster
Rostlangden faststalldes till 43 .

§ 6 Framlaggande av arsredovisningen och revisionsberattelsen ior ar 2014.
Ordforande fragade stamman om arsredovisningen kunde anses vara framlagd. Efter bifall
fick motesdeltagama yttra sig betraffande:

•

Verksamhetsberattelsen Inga kommentarer.

•

Resultat och balansrakning. Inga kommentarer.

•

Revisionsberattelse. Inga kommentarer
Revisionsberattelsen lastes upp av revisorsuppl. Jerker Dahlin.

§ 7 Beslut om
a) faststallande av resultat-och balansrakning.
Resultat och balansrakning faststalldes.
b) disposition av tillgangliga vinstmedel.
Stamman beslot, i enlighet med styrelsens forslag, att tillgangliga overskottsmedel
enligt balansrakningen, 725.961 (tidigare balanserat overskott 476.347 kronor+ arets
overskott 249.614 kronor) reserveras for framtida avvecklingskostnader for
koaxialnatet.
c) beviljande av ansvarsfrihet at styrelseledamoterna.
Fredrik Arvedal yrkade pa avslag for ansvarsfrihet. Han ansag att styrelsen inte
handlat efter givet mandat vid extrastamman 5 sept 2013 . Ordforande laste ur
protokollet fran detta mote och redogjorde att de beslut styrelsen tagit ryms inom det
mandat stamman gav.
Styrelsen beviljades ansvarighet for verksamhetsaret 2014.
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§ 8 Styrelsens forslag till stadgeandring.
•

§5

Stamman beslot i enlighet med styrelsens forslag till andrad lydelse.
"Styrelsen skall besta av minst 3 och hogst 5 ledamoter.
Mandatperioden skall normalt vara 2 ar. Harvid skall efterstravas att cirka
halften av ledamoternas mandatperiod utgar vartannat ar" .

•

§12

Stamman beslot i enlighet med styrelsens forslag till andrad lydelse.
"Arsstamman beslutar hur mycket medel som skall avsattas i Underhalls-och
fornyelsefond for ett ar i taget".

§9 Framstallningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmar.
• Styrelsen foreslar att ingen avsattning skall ske till Underhalls- och
fornyelsefonden.
Stamman beslot i enlighet med styrelsens forslag.
Inga motioner har inkommit till stamman.

§ 10 Ersattning till styrelse och revisorer.
• Styrelsen foreslar att arvode skall utga med 50,000 kronor att fordelas inom
styrelsen.
•

Stamman beslot i enlighet med styrelsens forslag.
Revisorsarvode foreslas utga med 1,000 kronor till vardera ord. revisor.
Stamman beslot i enlighet med styrelsens forslag.

§ 11 Styrelsens iorslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslangd samt underhallsoch fornyelseplan
• Utgifts- och inkomststat.

•

•

Sandro Persini fragar om operatorsavgift koax-nat. Forklaras med att SKC betalar for
gamla natet till fibernatet tar over.
Sandro Persini fragar om projektkostnader horde vara en investering. Styrelsen noterar
detta. Han undrar over tankta larm. Kent Lindberg forklarar att larmlosningen inte ar
helt klar.
Krister Gustavsson fragade om ATA-kostnader. Ordforanden forklarade att beloppet
ar en grov uppskattning utifran erfarenhet av Com Hem-aviserade tillaggskostnader pa
Bjornrnossegangen.
Debiteringslangd
Sandro Persini uppmarksammade arsmotet pa att totalsumman var felraknad.
Budgeten inneholl ratt summa.
Underhalls- och fornyelseplan.
Ej aktuellt.

§ 12 Faststallande av antalet styrelseledamoter.
Stamman beslot i enlighet med valberedningens forslag att styrelsen skall besta av
5 st ledamoter.

§ 13 Val av styrelse och styrelseordforande.

Stamman beslot, i enlighet med valberedningens forslag, att till styrelse valja pa 2 ar.
Lennart Martensson, Bjorn Hammar och Kent Lindberg.
Stamman beslot, i enlighet med valberedningens forslag, att till styrelse valja pa 1 ar.
Ake Olsson och Nils Willart.
Stamman beslot, i enlighet med valberedningens forslag, att till ordforande valja
Lennart Martensson
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§ 14 Val av revisorer och suppleant.
Som revisorer valdes Jerker Dahlin (nyval) och Ronald Gradin (omval).
Som revisorssuppleant valdes Bo Wemlund (nyval)

§ 15 Val av valberedning.
Till valberedning valdes Eva Lindh och Sandro Persini (omval).

§ 16 6vriga fragor
Fredrik Arvedal uppmanade styrelsen att kontakta Com Hem for utokat digitalt utbud.
Ordforande svarade att <let ar olampligt att nu, efter alla forhandlingar med givande och
tagande, trycka pa for battre gruppavtal. Lat <let vanta ett ar.
§ 17 Meddelande av plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt.
Stammoprotokollet kommer att hallas tillgangJigt pa ASK:s forvaltningskontor (badet) senast
2015-05-15. Dessutom finns protokollet pa hemsidan senast fran samma dag.
§ 18 Stammans avslutning med avtackningar.
Lars-Erik Jadestam (narvarande) avtackades efter 2 7 ars arbete i styrelsen.
Ulf Gartelius ( ej narvarande) avtackades efter 27 ars arbete i styrelsen.
Jan Kanngard (ej narvarande) avtackades efter 5 ars arbete i styrelsen.
Motesordforande Lennart Martensson avslutade stamman.

Lennart Martensson
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