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SKC:s årsstämma 2005 

Dag: 17 mars 2005 
Tid:  19:00 
Plats:  Krusboda Skola 

§ 1  Stämmans öppnande 

 Ordförande Lennart Mårtensson hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman  
 öppnad. 

§ 2  Val av ordförande och sekreterare till stämman 

 Till ordförande valdes Leif Bratt och till sekreterare valdes Marie Toresson 

§ 3  Val av justerare tillika rösträknare 

 Till justerare och rösträknare valdes Lars-Eric Kindstedt och Björn Eriksson. 

§ 4  Godkännande av dagordning och stämmans utlysande. 

 Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.  

 Utskickad dagordning godkändes med tillägg av § 18 Stämman avslutas 

§ 5  Justering av röstlängd 

 Antalet röstberättigade befanns vara 29 stycken. 

§ 6  Styrelsens och revisorernas berättelser. 

 Verksamhetsberättelsen för 2004 godkändes.  

 Revisionsberättelsen lästes upp av Leif Bratt. 

§ 7  Fråga om ansvarsfrihet för styrelser  vars mandat omfattat hela eller delar av  
 verksamhetsåret. 

 Styrelser beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. 

 Balans- & resultaträkning fastslogs. 

§ 8  Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna. 

 Inga motioner har inkommit till stämman. 

 Stämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag till bokslutsdisposition, att  
 balansera årets resultat på 197 002 kronor i ny räkning. 

 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 2006 förskottsinbetalning utdebiteras á 400 kronor/andel för att täcka  
 kostnader fram till inflöde av avgifter beslutade vid ordinarie årsstämma. 

§ 9  Framställning från styrelsen: Val av operatör från och med den 1 januari 2006 

 Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Com Hem AB som  
 operatör för distribution av bild, ljud och data till Krusboda under perioden 1 januari  
 2006 – 31 december 2008 
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§ 10  Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ersättning skall utgå med 24 000  
 kronor per år. 

 Revisorernas arvode sattes till 500 kronor per person. 

§ 11  Styrelsens förslag och utgift- och inkomststat, debiteringslängd samt underhålls  
 och förnyelseplan. 

 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes av  
 stämman. 

 Styrelsens förslag till underhålls och förnyelseplan godkändes av stämman. 

§ 12  Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

 Antal medlemmar i styrelsen fastställdes till 6 vilket är en minskning med en. 

§ 13  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. 

§ 14  Val av revisorer och suppleant. 

 Till revisorer valdes Sven-Eric Carlsson och Ronald Gradin. Till revisorsuppleant  
 valdes Magnus Waldenström.  

 Samtliga valdes på ett år. 

§ 15  Val av valberedning. 

 Till valberedning valdes Curt Eldh, Lars-Eric Kindstedt och Marie Toresson 

 Sammankallande är Lars-Eric Kindstedt. 

§ 16  Övriga frågor  

 Hur har anläggningen dokumenterats? 
 I samband med uppgraderingen av nätet dokumenterades allt noga.  
 Sammanställning av detta kommer att slutföras under 2005. Handlingarna kommer  
 då att finnas både i pappersformat men även på CD. När det gäller äldre  
 styrelseprotokoll scannas dessa och sparas på CD. 

 Finns det angivet på kartor var kabeldragningarna finns? 
 Det finns i viss mån angivet på kartor var kablar finns, dock inte de exakta  
 positionerna. Men detta gäller nyare kablar. De äldre har vi mindre kontroll på. De  
 nyare är lagda med ”varningssnöre” över så att den som gräver ser att något finns  
 där. De olika kablarna ligger även på olika djup. Skall det göras större arbeten med  
 grävningar i mark skall man ta kontakt med SKC:s styrelse. 

 Styrelsen fick beröm för god ekonomiredovisning och kontroll samt att styrelsen gjort  
 sitt bästa för att tillgodose de boende. Styrelsen tackades för ett gott arbete under det  
 gångna verksamhetsåret. 
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§ 17  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

 Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt den 31 mars vid ASK:s  
 förvaltningskontor. Dessutom finns protokollet på hemsidan senast den 15 april 2005. 

§ 18 Stämman avslutas 

 Ordförande Leif Bratt tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet  
 kl. 20.30. 
 
 
Vid protokollet Ordförande 
 
…………………………. …………………………. 
Marie Toresson Leif Bratt 
 
Justeras: 
 
…………………………. …………………………. 
Björn Eriksson Lars-Eric Kindstedt 


