
PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN RESEDANS ÅRSSTÄMMA 2018-04-22

i PROs lokal i Stråningstorps Centrum

Ordförande Birgitta Nordin(K47) hälsar alla välkomna.
S 1 Ordförande till stämman.
Till ordförande för stämman väljs Jan Kindrot

S 2 Sekreterare för stämman.
Till sekreterare för stämman väljs Mats Pettersson(K91)

S 3 Justerare

Till att justera dagens protokoll och vara rösträknare väljs

Torbjörn Carlsson(K25) och Boo Thuvander(K105)

S 4 Närvarorapport

30 hus är representerade.

Närvarande från Klarbärsvägen:
21,23,25,27,35,37,41,43,47,51,53,57,61,67,69,73,77,81,91,93,95,101,103,105,107

Närvarande från Odonvägen: 2,6,10,18,20

§ 5 Dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 6 Stämmans behöriga utlysande.
Mötet anser att stämman är behörigt utlyst.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årssammandrag.
Verksamhetsberättelsen samt årssammandraget föredras. Båda godkändes.
§ 8 Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredras och godkänns.
I enlighet med revisorernas förslag, beviljar stämman styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

S 9 Motion från Pontus Quick(K57); Pergola

Efter föredragande av motionen och styrelsens svar samt efterföljande debatt, beslöt stämman avslag
efter rösträkning (10 st JA mot 19 st NEJ) av motionen.



§ 10 Information om TV

Gunnar Nordqvist (K81) berättade om TV-anläggningen och vilka möjligheter som finns för att deboende
fortfarande skulle kunna se kommersiella tv-kanaler i framtiden. Bland annat presenterades förslaget
om en framtida tv-förening.
I bifogad kallelse finns de underlag styrelsen tagit fram och ett antal styrelseförslag finns framtagna för
beslut senare av stämman.

Fikapaus

§ 11 Beslut om uppsägning av betalkanaler.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att:

Om den nya föreningen inte bildas eller om de inte kan ta över de nuvarande tv-avtalen före
den 1 oktober, sägs tv-avtalen upp.
Om en ny förening bildas och de kan ta över befintliga avtal från samfälligheterna ska en extra
stämma utlysas för att fatta beslut om ny debiteringslängd för sänkt avgift.

§ 12 Beslut om vem som ska ta kostnader för att möjliggöra för ny förening att sända i nätet,
inklusive blockering.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att:

För att underlätta för att bilda ny förening, köps utrustningen för blockering, in av
samfällighetsföreningen, enbart till de av Resedans medlemmar som inte går med i
antennföreningen från startdatum.

§ 13 Motion(tvådelad) från Pontus Quick(K57) om möjlighet att slippa betala för betal-tv samt att
Resedan bör anlita juristhjätp.

Stämman röstar NEJ till punkten att kunna säga upp betal-tv med motivering att bildandet av ny
antennförening befinns ske i närtid och då kommer saken avgöras. En kommentar gjordes dock,
att de som vill och har praktisk möjlighet, kan blockera signal redan innan detta sker. Minskad
programkostnad tillfaller dock samfälligheten, och inte den enskilda medlemmen. Ändrad
debitering kan ske först efter att den nya föreningen bildats.
Stämman röstar NEJ till att anlita jurist, frågan faller i o m ovan beslut att avtal sägs upp senast
1 oktober.

§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Efter debatt röstade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15 Arvoden. Ersättning till styrelse och revisorer (halvt prisbasbelopp)

Stämman beslutar att ersättningen till styrelse, revisorer och valberedning utgörs totalt av ett halvt
prisbasbelopp.



§ 16 Fastställande av budget och debiteringslängd (fastställande av kvartalsavgift).
Styrelsens förslag till budget och utdebitering godkänns av stämman.
Betalning ska ske till föreningens plusgirokonto 432 10 78-0 senast på följande datum. 30/4, 31/7,
31/10 2018 samt 31/1 och 30/4 för 2019 med 1900 kr.
Debiteringslängden gäller fram till stämman 2019.
§ 17 Val av styrelseledamöter för en mandattid på två år

Stämman väljer

Birgitta Nordin omval och Stefan Forsman omval.

§ 18 Val av ordförande

Stämman väljer Birgitta Nordin(K47) till styrelseordförande på ett år.

§ 19 Val av styrelsesuppleanter för en mandattid på ett år

Stämman väljer

Lars-Erik Björn(K53) omval, Fredrik Lilja(K3) omval, Lena Granfält(K103) omval, Kerstin Öhrn(K5) omval
och Mats Pettersson(K91) omval.

§ 20 Val av revisor för en mandattid på två år.
Till revisor väljs Lena Berglund(K73), omval.

§ 21 Val av revisorssuppleanter för en mandattid av ett år.
Stämman väljer Mats Lahdenperä(K65) omval och Carl Wallin (K9) omval

§ 22 Val av valberedning

Stämman väljer Inga-Lill Lundin (K65) omval och Tove Reis (K19) för en period av ett år.
Inga-Lill Lundin (K65) är sammankallande.
Då ovanstående personer inte är närvarande vid årsstämman, och om de väljer att avstå från
uppdraget, ansvarar nyvalda styrelsen för funktionen.



§ 23 Övriga frågor och avslutning

Frågor uppkom om parkanläggning och dess skötsel. Årsstämman bör inte, pga tidsaspekt, hantera
detaljer och mindre frågor utan dessa ska hanteras löpande under året av vald styrelse. Just när det
gäller frågor om parkanläggningen, är de olika städdagarna ett utmärkt tillfälle att ställa frågor och
lämna synpunkter!

Mötesordförande Jan Kindrot avslutar mötet.

Karlskoga den 22 april 2018

I^

an Kindrot Mötesordförande Mats Pettersson mötessekreterare

Protokollet justeras

Torbjörn Carlsson(K25) Boo Thuvander(K105)


