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SKC:s årsstämma 2006
Dag: 28 mars 2007
Tid: 19:00
Plats: Krusboda Skola, elevmatsalen
§1

Stämmans öppnande
Ordförande för SKC, Lennart Mårtensson, hälsade alla välkomna och förklarade
årsstämman öppnad kl. 19.05.

§2

Val av två justerare, tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Sandro Persini och Göran Windahl.

§3

Val av ordförande och sekreterare till stämman
Till ordförande valdes Lennart Mårtensson och till sekreterare valdes Marie Toresson

§4

Godkännande av dagordning och stämmans utlysande.
Utskickad dagordning godkändes.
Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.

§5

Justering av röstlängd
Antalet röstberättigade befanns vara 17 stycken.

§6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2006.
Lennart Mårtensson redogjorde för verksamhetsåret 2006.
Revisionsberättelsen föredrogs.
Årsredovisningen för 2006 godkändes.

§7

Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Disposition av tillgängliga vinstmedel
c) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
a)

Balans- & resultaträkning fastslogs.

b)

Stämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, följande disponering av
tillgängliga vinstmedel: 213 465 kronor överförs i ny räkning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet av punkt 7c.

c)
§8

Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
Stämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag till fondavsättning, att
avsättning sker med 125 000 kronor till underhålls- och förnyelsefonden.
Stämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag till förskottsinbetalning, att i
februari månad 2008 förskottsinbetalning utdebiteras á 400 kronor/andel för att täcka
kostnader fram till inflöde av avgifter beslutade vid ordinarie årsstämma.
Inga motioner har inkommit.
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Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvode utgår med
145 kronor/timme vid protokollfört sammanträde.
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorerna skall
utgå med 800 kronor per person.

§ 10

Styrelsens förslag och utgift- och inkomststat, debiteringslängd samt underhållsoch förnyelseplan.
Björn Hammar föredrog utgifts- och inkomststat.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes av stämman.
Lennart Mårtensson föredrog styrelsens förslag till debiteringslängd
Styrelsens förslag till debiteringslängd godkändes av stämman.
Ulf Gartelius föredrog styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan.
Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan godkändes av stämman.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Antal medlemmar i styrelsen fastställdes till 6.

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande.
Omval på ett år av följande styrelseledamöter: Ulf Gartelius, Björn Hammar,
Lars-Erik Jädestam, Kent Lindberg, Lennart Mårtensson och Åke Olsson.
Till ordförande för Antennsamfällighetsföreningen valdes Lennart Mårtensson.
Till adjungerad styrelsemedlem valdes Marie Toresson på ett år.

§ 13

Val av revisorer och suppleant.
Till revisorer valdes Sven-Eric Carlsson och Ronald Gradin. Till revisorsuppleant
valdes Georg Haeberlein.
Samtliga valdes på ett år.

§ 14

Val av valberedning.
Till valberedning valdes Lars-Eric Kindstedt, Göran Windahl och Marie Toresson
Sammankallande är Lars-Eric Kindstedt.

§ 15

Övriga frågor
Göran Windahl tog upp frågan om ”card box” och möjligheten att använda denna för
att vidarebefordra signaler från en digitalbox till flera apparater. Kent Lindberg
upplyste om att detta enligt enskilt avtal mellan den enskilde fastighetsägaren och
Com Hem i dagsläget inte är tillåtet.
Göran Windahl tog upp frågan om de gratis boxar som delades ut till gamla
Chellokunder. Finns det möjlighet även för befintliga Com Hem kunder att
uppdatera äldre box till nyare med inspelningsfunktion utan kostnad? Lennart
Mårtensson meddelar att styrelsen tar med sig denna fråga till diskussion med
Com Hem.
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Vidare diskuterades avsaknaden av träffar av ”Krusboda” i Googles sökmotor. Marie
Toresson meddelar att vi är anmälda till samtliga sökmotorer, men att en bättre
”träff” kräver avgift till operatörerna av sökmotorerna.
Folke Hansson tog upp frågor kring missnöjet med Com Hems kundservice,
bristfällig information vid nytec knande av avtal samt problem med IP-telefoni.
Lennart Mårtensson bad att få ta del av korrespondensen med Com Hem för att
framföra dessa punkter till Com Hem.
Åke Olsson läste som information upp ett pressmeddelande från Com Hem där Com
Hem meddelar att TV3 och TV 6 finns åter i det digitala utbudet från och med 2 april
2007. Silver är en ny kanal som kommer att erbjudas i Com Hems extra utbud. Åke
Olsson hänvisar till Com Hems hemsida för ytterligare information och detaljer i
pressreleaser.
§ 16

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt fr.o.m. 11 april 2007 vid ASK:s
förvaltningskontor. Deltagare vid stämman upplystes om att protokollet kommer att
läggas ut på Krusbodas hemsida, om någon inte vill benämnas med namn skall
vederbörande kontakta Marie Toresson. Protokollet kommer att finnas på hemsidan
senast den 17 april 2007.
Ordförande Lennart Mårtensson tackade de närvarande för visat intresse och
avslutade mötet kl. 20.30.

Ordförande

Vid protokollet

………………………….
Lennart Mårtensson

………………………….
Marie Toresson

Justeras:

………………………….
Sandro Persini

………………………….
Göran Windahl

