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Protokoll från Årsstämma 2006 

 
 
 
Tid: 2006-03-21 
Plats: Piccus Café 
 
 
1. Mötets öppnande  och behöriga utlysande. 
 Styrelsens ordförande Lennart Ramstedt öppnade mötet och hälsade 
 deltagarna välkomna. 
 Stämman konstaterades vara behörigt utlyst. 
 
2. Val till Stämman 

 Stämmoordförande: Roman van der Heide 
 Sekreterare:  Hans Malmgren 
 Justeringsmän tillika 
 rösträknare:  Ing-Marie Bergström och Bo Carlsson 
 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med följande justering av den föreslagna 
dagordningen: 
 – Ny punkt om brandsäkerhet infogades före punkten Övriga frågor.  

 
4. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 
 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelserna för sektion 1 
 och 2 godkändes. 
 På fråga angående dagvattenledningar redogjordes för den pågående inven-
 teringen som styrelsen påbörjat. 
 
5. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet. 
 Katrine Elbra föredrog revisionsberättelsen för sektion 1 och 2, och tillstyrkte 
 ansvarsfrihet för styrelsen vilket bifö lls av stämman. 
 
6. Motioner enligt § 15 i stadgarna. 
 Inga motioner hade inkommit. 
 
7. Ersättning till styrelse och revisorer. 
 Beslutades att styrelsens kostnadsersättning skall vara oförändrat 950 kr/år, 
 samt att revisorernas ersättning skall vara oförändrat 0 kr/år. 
 
8. Förslag till budget för 2006 samt debiteringslängd 
 Styrelsens förslag till budgetar för sektion 1 och sektion 2 bifölls. 
 
 De föreslagna debiteringslängderna antogs vilket innebär oförändrade ut-
 debiteringar för båda sektionerna dvs 1500 kr/år för sektion 1 och 850  kr/år för 
 sektion 2. 
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9. Val av styrelse och övriga ledamöter. 
 Valberedningens förslag bifölls (se bilaga 2). 
  
 Till valberedning omvaldes: 
 Carina Jansson-sammankallande 
 Ingegerd Altin 
 John Rosén  
 För säkerhet skull valdes även Åke Bergström som reserv i valberedningen 

eftersom endast Ingegerd Altin var närvarande.  
 
10. KabelTV-nätet – lägesrapport och förslag till fortsättning. 
 Hans Malmgren redogjorde för den snabba marknadsutvecklingen och 

framförde arbetsgruppens och styrelsens förslag till en ettårig förlängning av 
nuvarande avtal för att få ytterligare tid att ta fram förslag på lämpliga 
lösningar. 

 Förslaget bifölls. 
 
11. Matrikel 
 Lennart redogjorde för styrelsens upprepade och misslyckade försök att få 

medlemmarna att fylla i uppgifter för en medlemsmatrikel.  
 Beslöts att styrelsen får avgöra om nya försök skall göras. 
 
12. Hemsida 
 Lennart påminde om föreningens nyupprättade webb-sida www.skalby3sam.se 

och efterlyste material och ev intresserade "redaktörer". 
 
 Ingrid informerade om vår grannförening Skälby Norra Samfällighets webb-

sida  
 http://hem.passagen.se/rehnen/skalby_norra/index.html 
 
 Beslöts att styrelsen undersöker möjligheterna till samarbete i frågor av gemen-

samt intresse. 
 
13. Rutiner vid byte av styrelseledamot med specialuppdrag. 
 Ingrid redogjorde för ett förslag från styrelsen att ta fram tydliga rutiner för 

hantering och överlämnande av dokument mellan av- och tillträdande styrelse- 
medlemmar med specificerade uppdrag som t.ex ordförande och sekreterare. 

 Beslöts att styrelsen tar fram en "manual". 
 
14 Brandskyddsbesiktning 
 Ingrid redogjorde för styrelsens förslag enligt kallelsen till en brandskydds-

besiktning på i första hand våra vindar med utlåtande om nuvarande status samt 
förslag till ev. åtgärder. Total kostnad 6480:- som faller inom ramen för den 
fastställda budgeten. 

 Stämman biföll förslaget. 
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