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SKC:s årsstämma 2006
Dag: 6 april 2006
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 ordförande och sekreterare till stämman
Till ordförande valdes Anna-Britta Asp och till sekreterare valdes Marie Toresson

§3

Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Nils Olsson och Jan Känngård.

§4

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

§5

Justering av röstlängd
Antalet röstberättigade befanns vara 22 stycken.

§6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2005.
Lennart Mårtensson redogjorde för verksamhetsåret 2005.
Folke Hansson yrkade på att en kolumn med budgeterat resultat tillförs bredvid
utfall vid resultatrapport.
Lennart Mårtensson ställde styrelsens motförslag vilket innebar avslag på yrkandet
med motiveringen att utrymmet är begränsat.
Stämman avslog yrkandet och biföll därmed styrelsens förslag.
Anna-Britta Asp läste upp revisionsberättelsen för 2005.
Årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2005 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:
100 000 kronor överförs till underhålls- och förnyelsefonden och återstoden
121 587 kronor överförs i ny räkning.

c)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
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Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
Stämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag till fondavsättning, att
avsättning sker med 120 000 kronor till underhålls- och förnyelsefonden.
Stämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag till förskottsinbetalning, att i
januari månad 2007 förskottsinbetalning utdebiteras á 400 kronor/andel för att täcka
kostnader fram till inflöde av avgifter beslutade vid ordinarie årsstämma.
Stämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, att investeringar görs under
2006 och att investeringsbeloppen, totalt 115 000 kronor, uttages ur underhålls- och
förnyelsefonden
Stämman avslår, i enlighet med styrelsens förslag, motion nr 1 från Tomas Persson,
Mrg. 209.

§9

Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ersättning skall utgå med
24 000 kronor per år.
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorerna skall
utgå med 500 kronor per person.

§ 10

Styrelsens förslag och utgift- och inkomststat, debiteringslängd samt underhållsoch förnyelseplan.
Lennart Mårtensson föredrog utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt
underhålls och förnyelseplan.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes av stämman.
Styrelsens förslag till debiteringslängd godkändes av stämman.
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 Curt Eldh, Lars-Eric Kindstedt och M arie Toresson
Sammankallande är Lars-Eric Kindstedt.
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Övriga frågor
Folke Hansson tackade styrelsen för ett gott arbete under det gångna
verksamhetsåret. Folke förde även upp frågan om att en inventarielista i någon form
borde finnas för att boende skall veta vilka inventarier SKC har.
Lennart Mårtensson besvarade frågan att det finns en mycket detaljerad förteckning
över områdets anläggning. Denna finns att tillgå hos styrelsen för SKC.
Önskemål angående en permanent ruta i Krusboda Kontakt med kanalplatslista
framfördes. Styrelsen tog detta önskemål till sig och ombesörjer att detta införs i
Krusboda Kontakt.
Åke Olsson läste som information upp ett pressmeddelande från Com Hem där Com
Hem meddelar att ZTV och TV3 tas bort ur det digitala utbudet. Kanalerna kommer
att finnas kvar i analog form, det vill säga vårt grundutbud utan digitalbox berörs
inte.

§ 16

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt fr.o.m. 20 april 2006 vid ASK:s
förvaltningskontor. Dessutom finns protokollet på hemsidan senast den 27 april 2005.
Ordförande Anna-Britta Asp tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
mötet kl. 20.20.

Ordförande

Vid protokollet

………………………….
Anna-Britta Asp

………………………….
Marie Toresson

Justeras:

………………………….
Jan Känngård

………………………….
Nils Olsson

