Protokoll från årsmötet den 16/3 -05
Plats ”Jaktslottet”
1. Ordf. Jan Ström hälsade samtliga välkomna och överlämnade ordet

till Christer Gustafsson som förde klubban resten av kvällen efter
det han valts till ordförande för mötet. Dagordningen godkändes av
de församlade.
2. Jan Brunsberg valdes till sekreterare.
3. Val av två justeringsmän, Sture Irestig och Bo Jarleryd.

4. Konstaterades att kallelsen till mötet hade sänts ut i laga ordning.
5. Just av röstlängd, en röst per fastighet.

6 Föredragning av styrelsens verksamhet parat med ekonomisk
redogörelse för året av Krister Johansson. I den första delen
konstaterades att föreningens ekonomi är i god balans, med ett
överskott på c:a 20 tusen SEK. Senare nämnde KJ att det kanske
skulle vara bra om vi avsatte en del av den summan till en
”förnyelsefond” Mera om detta senare.
Det ser ut som om vi numera har fått vattenmätarna i fas med
kommunens mätningar, men en diskrepans i mängden vatten kan
fortfarande konstateras.
KabelTV:ns avgifter ligger nu på 31tusen SEK per år, nästan en
fördubbling av tidigare avgifter efter kontraktsbytet. Innebär dock

ingen utdebitering av kapitalet. Om ett år eller så kan det finnas
alternativ till vårt nuvarande system, inga omändringar planeras
därför på distributionsnätet, då vi avvaktar ny teknik.
Vidare redogjordes för avgifter för snöröjning, el för gatlyse och
matarström till TV-kabelns förstärkare. Medlemsavgiften till
”Villaägarna” nämndes också och Krister Johansson pekade på
nyttan av ett sådant medlemskap, speciellt om vi hamnar i juridiska
tvister, då vi kan räkna med uppbackning från dem.
Arvodet till styrelsen godkändes, ävensom kostnaderna för
kvällens evenemang i Jaktslottet.
Betr. det tidigare nämnda överskottet i vår budget föreslog Krister
Johansson att en ”förnyelsefond” inrättas och att vi avsätter en
summa till denna. Tanken är att denna fond ska kunna nyttjas i en
avlägsen framtid då området behöver förnyas, t. ex. då ny asfalt
behövs på våra vägar eller nya gatlysen behövs. Mötet accepterade
att en del av överskottet i budgeten avsätts till detta. 5000 SEK
avsätts av vårt banktillgodohavande för detta ändamål.
Vidare diskuterades den löjligt låga bankräntan som vi får på vårt
överskott men inga beslut togs hur vi ska göra. (statens
obligationer?)
7 Revisorernas utlåtande över räkenskaperna lämnades av Eva
Sjöberg, med ett påtalande att verifikationerna bör vara i
nummerordning.
8 Balansräkningen fastställdes. Bo Jarleryd påpekade att det bör
framgå hur mycket som ska betalas i varje period.
9 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Drift och underhåll: Inga förändringar, vi fortsätter som vanligt.
Kostnaderna ligger f.n. på c:a 10-15 tusen SEK som är kostnader
för snöröjning och div. underhåll.
11 Balansräkningen accepterades av mötet.
12 Debiteringlängd: Medlemsförteckningen bör uppdateras med viss
regelbundenhet. De som är säckgatsrepresentanter bör informera

styrelsen om nya o avflyttade medlemmar, allt för att hålla listan up
to date.
13 Till styrelsemedlemmar utsågs Bengt Fransson (säckgata 4) och
Besne Pamukcuogla (säckgata 3).Till suppleanter i styrelsen utsågs
Sture Irestig och Ulla Boije.Vidare blir säckgatsrepresentanten för
1:a gatan Ove Eriksson, (säckgata 4)
14 Till revisor utsågs Kerstin Fällström, (säckgata 1) och till
revisorsuppleant SvenErik Lundberg..
15 I Krister Gottshalk och Karin Hedlund omvaldes i valnämnden
16 Hans Kågström och Jimmy Petersén har ett år kvar i
antennsamfälligheten.
17 Några motioner har inte lämnats in.
18 Övriga frågor: Vakanser i säckgata 3. Jan Ström utsågs till
suppleant på ett år. Vidare fördes ett förslag fram om renovering av
trafikskyltarna. Bo Jarleryd framhöll att hastigheten på säckgatorna
bör vara högst 5 km/h, det som gäller för s. k. gågata i
vägtrafikförfattningen
19 Mötet avslutades.
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