PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 6 NOVEMBER 2003.

Närvarande: Enl. bifogad förteckning

§1

Årsstämman
öppnas

Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna
och förklarade stämman öppnad.

§2

Dagordning

Dagordningen gick igenom och godkändes.

§3

Val av ordförande
för stämman

Till mötesordförande valdes Mats Lundberg.

§4

Val av sekreterare
för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Carin Ahlbäck.

§5

Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Leif Andersson och Sven Berg.

§6

Upprop av delägarna

De närvarande medlemmarna antecknade sina namn på en lista som gick
runt bland deltagarna.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom varefter den godkändes.

§8

Fördelning av
kostnader under
verksamhetsåret

Mats Lundberg gick igenom de större utgiftsposterna.
De samlade tillgångar som föreningen har att förvalta är
463.217 kr. Efter detta godkändes kostnaderna för verksamhetsperioden.

§9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

§10

Ansvarsfrihet för
styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
020701 - 030630.

§11

Arvoden för styrelse,
revisorer och blockledare

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. Detta godkändes av
stämman.

§12

Styrelsens
budgetförslag

Budgetförslaget gicks igenom. En höjning av kvartalsavgiften med 300 kr
f r o m nästa kvartal låg som förslag från styrelsen. Budgetförslaget för
verksamhetsåret 030701- 040630 godkändes av stämman, vilket medför
uttaxerad kvartalsavgift till samtliga medlemmar på 4500 kr/kvartal.

§13

Val av tre styrelseledamöter

Till ledamöter på två år valdes Niklas Arvidsson, Berit Lindblom och
Carin Ahlbäck.

§14

Val av styrelsesuppleant

Till suppleant på två år valdes Erki Kurttila.

§15

Val av styrelseordförande

Till ordförande på ett år valdes Mats Lundberg.

§16

Val av två revisorer
och en revisorsuppleant

Till revisorer på ett år valdes Bengt Siljebäck och Bengt-Erik
Silver. Till revisorsuppleant på ett år valdes Anders Rinstad.

§17

Val av valberedning

Till valberedning valdes Erik Enkvist och Göran Svensson.

§18

Övriga frågor

Snöröjning: Föreningen har avtal med samma snöröjare som tidigare år.
Denne har dock höjt sin taxa från 450 kr/h till 500 kr/h. Med anledning av
detta kom en del frågor och synpunkter upp när det gäller snöröjningen.
Prioriteringsordning: Snöröjaren har avtal med fler föreningar samt vissa
äldreboenden. Vid snöfall kommer alltid äldreboenden i första hand. Inom
området har parkeringarna högsta prioritet.
Avlastningsytor för snön, samt sönderkörda häckar: Vissa klagomål när det
gäller avlastning av snö på tomt samt sönderkörda tomthäckar framfördes.
Styrelsen kommer att uppmana snöröjarna att hitta andra avlastningsytor för
snön samt att vara mer försiktiga när de kör med traktorn i området.
Störning på Tv-nät samt uppgradering: Vid en förfrågan tidigare i höst
uppmanade vi medlemmar att höra av sig om de upplevde störningar eller
dålig bild på sin Tv-apparat. Vi fick då inte in några synpunkter. På
årsstämman aktualiserades detta ämne då vissa upplevde ränder på
SVT1/SVT2. Längre uppehåll på 3:an och 5:an har också uppmärksammats.
Det sistnämnda beror, enligt uppgift från en medlem, dock inte på nätet, utan
har med sändningen från dessa kanaler att göra. Ränderna som kan
förekomma på 1:an och 2:an kan dock ha med de gamla kablar som är
dragna i området att göra.
En uppgradering till TV4+ kan inte heller göras p g a de gamla kablarna.

Kabel-tv: Ska vi då byta kabel-tv nät? Att vi behöver byta kablar för att
behålla bildkvalitén på våra tv-apparater även i framtiden är ganska klart.
Frågan är bara hur vi ska göra detta.

Bredband: Om kabel-tv nätet måste åtgärdas anser styrelsen att bredband ska
dras samtidigt.
Många frågor och därmed också diskussioner följde. Johan Wretling, nr 31,
bidrog med mycket kunnande för att reda ut vissa frågor och begrepp.
Sammanfattningsvis togs detta upp:
-

-

Bredband är så mycket mer än bara Internet, det kan innebära att man, i
framtiden, kan få både kabel-tv, telefon och Internet via bredbandet.
Vart hamnar man prismässigt? De prisuppgifter som var framtagna var
uträknade på en anslutning till Stadsnätet. Dessa baserade sig på
nedgrävning av kablar i området, anslutning till respektive hus samt
Internetabonnemang. Den totala kostnaden skulle då hamna på ca.
325 kr/ mån.
Måste alla ansluta sig? Det är bra om så många som möjligt ansluter sig,
men det är inte nödvändigt.
Finns det alternativ till att gräva ner kablar- Satellit? Trådlöst? Tekniken
finns, men i nuläget medför denna teknik begränsningar.

Årstämman beslutade att en arbetsgrupp ska arbeta vidare med denna fråga.
Kanske kan detta ske i samarbete med ”grannföreningen” Symaskinen.

§19

Plats för stämmoprotokoll

Protokoll från stämman delas ut till samtliga medlemmar inom
föreningen.

§20

Mötet avslutas

Ordförande Mats Lundberg avslutade mötet.

Vid protokollet

_____________________
Carin Ahlbäck

Justeras

_____________________
Mats Lundberg

_____________________
Leif Andersson

_____________________
Sven Berg

