PRÄSTÄNGARNAS OCH SKJUTBANEÄNGENS
I SIGTUNA TV-ANTENNSAMFÄLLIGHET
Hemsida: http://medlem.spray.se/tvsigtuna/
Styrelseledamöter:
Ordförande:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Suppleanter:
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Anders Bäckström
Stefan Wiberg
Hans Qvarlander
Hasse Sandlund
Sten Karlsson
Britt Thorsell
(BKT Redkonsult HB)

592 555 40
592 551 72
592 502 72
592 553 32
592 515 98
592 557 30

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2003-02-19
Protokoll fört vid årsmöte för Prästängarnas och Skjutbaneängens i Sigtuna TV-antennsamfällighet
onsdagen den 19 februari 2003 i OK-stugan.
1.

Mötet öppnades av samfällighetens ordförande Anders Bäckström, som även utsågs att leda
årsmötesförhandlingarna.

2.

Till mötessekreterare valdes Stefan Wiberg.

3.

Kerstin Propper och Ove Björkman valdes att justera protokollet.

4.

Röstlängd för mötet fastställdes. Inkomna fullmakter för icke närvarande medlemmar lästes upp.

5.

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

6.

Årsmötet förklarades vara utlyst i enlighet med samfällighetens stadgar.

7.

Anders Bäckström läste upp verksamhetsberättelsen.

8.

Hans Qvarlander redogjorde för den ekonomiska ställningen. 2002 års resultat- och
balansräkning fastställdes enligt utsänd sammanställning.

9.

Eftersom revisionsberättelse ej inkommit till styrelsen, kunde denna inte föreläggas årsmötet.
Årsmötet beslöt därvid, under förutsättning att revisorerna inkom med en oklanderlig
revisionsberättelse, att godkänna denna och att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2002. (I skrivande stund har revisionsberättelse inkommit till styrelsen. I denna
tillstyrker revisorerna att föreslagen balans- och resultaträkning fastställes samt att styrelsen
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Revisionsberättelsen går att läsa hos
Stefan Wiberg, Skyttegatan 31.)

10. Till ordförande i samfällighetens styrelse för år 2003 valdes Anders Bäckström (omval).
11. Till styrelseledamöter för 2003 valdes Stefan Wiberg (omval) och Hans Qvarlander (omval).
Till styrelsesuppleanter valdes Hasse Sandlund (omval) och Sten Karlsson (omval).
12. Till revisorer för 2003 valdes Sven-Erik Gustavsson (omval) och Per Gunnar Kåhrström (omval).
Till revisorssuppleant valdes Kerstin Propper (nyval).
13. Årsmötet beslöt att fastställa det förslag till budget för år 2003 som utsänts avseende
grundanläggningen. Årsavgiften fastställdes till kr 220 kr.
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14. Årsmötet beslöt fastställa det förslag till budget för år 2003 som utsänts avseende
parabolanläggningen. Årsavgiften fastställdes till kr 880 kr.
15. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till en sammanslagning av grund- och
parabolanläggningen. Främst för att underlätta den ekonomiska redovisningen i samfälligheten.
16. Årsmötet beslöt efter diskussion och flera öppna voteringar följande angående kanalplanen:
a) att om det är tekniskt möjligt byta ut kanal Travel mot kanal 24
b) att om möjligt lägga till kanal TV8 till utbudet
c) att uppdra åt styrelsen att utreda förutsättningarna för ovanstående kanaländringar och att
genomföra dem när så är tekniskt och/eller ekonomiskt möjligt
d) att på lämpligt sätt återkomma till samfällighetens medlemmar med information om utredning
och genomförande.
17. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram en komplett kanalplan med diverse teknisk
information, exempelvis frekvens.
18. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att inför nästa årsmöte för medlemmarna förtydliga de formalia
som måste vara uppfyllda för att en fullmakt, som lämnas in från en icke närvarande medlem, ska
kunna godkännas och vara röstberättigad.
19. Årsmötet ansåg att samfällighetens hemsida var en bra informationskanal som även kunde
användas till att försöka få medlemmarna att delta i en del större underhållsarbeten för
gemensamhetsanläggningen.
20. Information angående antennuttag skall läggas in på hemsidan.
21. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utreda elförbrukningen i underförstärkarna och därefter
informera berörda fastighetsägare om detta.
22. Mötet avslutades.
Vid protokollet
……………………………………
Stefan Wiberg
Justeras:
……………………………………
Kerstin Propper
Justeringsman

……………………………………
Ove Björkman
Justeringsman
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