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PRÄSTÄNGARNAS OCH SKJUTBANEÄNGENS 
I SIGTUNA TV-ANTENNSAMFÄLLIGHET 

 Hemsida: www.tvsigtuna.se 
 
 
Styrelseledamöter: 
 
Ordförande: Anders Bäckström 592 555 40 
Styrelseledamot: Stefan Wiberg 592 551 72 
Styrelseledamot: Hans Qvarlander 592 502 72 
Suppleanter: Hasse Sandlund 592 553 32 
Adjungerad: Bo Björklund 592 511 62 
Adjungerad: Bodil Hessle 626 77 59 
 (Surabrunn AB) 
 Bokföring 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2004-02-18 
 
Protokoll fört vid årsmöte för Prästängarnas och Skjutbaneängens i Sigtuna TV-antennsamfällighet 
onsdagen den 18 februari 2004 i OK-stugan. 
 
1. Mötet öppnades av samfällighetens ordförande Anders Bäckström, som även utsågs att leda 

årsmötesförhandlingarna. 
 
2. Till mötessekreterare valdes Stefan Wiberg. 
 
3. Till protokolljusterare valdes Carl-Gustaf Kjellberg och Sten Karlsson valdes att justera 

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

Röstlängden fastställdes till 17 st varav 2 genom fullmakt. 
 
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. 2003 års resultat- och 

balansräkning fastställdes enligt utsänd sammanställning. 
 
9. Bodil Hessle läste upp revisionsberättelsen, felaktigt datum skall justeras, vilken med detta 

undantag fastställdes. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.  
 
10. Till ordförande i samfällighetens styrelse för år 2004 valdes Anders Bäckström (omval). 
 
11. Till styrelseledamöter för 2004 valdes Stefan Wiberg (omval) och Hans Qvarlander (omval).  

Till styrelsesuppleanter valdes Hasse Sandlund (omval) och Bo Björklund (nyval). 
 
 HQ tog upp frågan om samfälligheten eventuellt skall tillsätta en valberedning. Årsmötet ansåg att 

detta ej var nödvändigt. Styrelsen får i fortsättningen även fungera som valberedning. 
 
12. Till revisorer för 2004valdes Sven-Erik Gustavsson (omval) och Per Gunnar Kåhrström (omval). 

Till revisorssuppleant valdes Kerstin Propper (omval). 
 
13. Årsmötet beslöt att fastställa det förslag till budget för år 2004 som utsänts avseende 

grundanläggningen. Årsavgiften fastställdes till kr 530 kr. 
 
14. Årsmötet beslöt fastställa det förslag till budget för år 2004 som utsänts avseende 

parabolanläggningen. Årsavgiften fastställdes till kr 1425 kr. 
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15. Årsmötet beslöt att debiteringslängd skall fastställas av protokolljusterare i samband med utskick 

av protokoll från årsmötet. 
 
16. Årsmötet beslöt att kanalplan, blockprinciper o dyl skall redovisas på hemsidan. 
 
17. Årsmötet ansåg efter förslag från Jan Hallgren att en enkät angående kanalplanen skall vara 

utförd och sammanställd till årsmöte år 2005. Jan Hallgren anmälde sig som intresserad att 
hjälpa till i detta arbete. 

 
18. HQ informerade om möjligheterna om att slå samman de två logiska samfälligheterna 

grund/parabol till en enhet. HQ önskade även detta år till att få det klart, årsmötet beviljade HQ 
förslag om fortsatt utredning i frågan under detta verksamhetsår. 

 
19. HQ fick i uppgift av årsmötet att försöka få lite information angående en eventuell utbyggnad av 

samfällighetens kabelnät med ett framtida fibernät. Vilka juridiska alternativ som kan vara 
intressanta för samfälligheten vid en eventuell expansion. 

 
20. Kurt Hamlin (inbjuden av Carl-Gustaf Kjellberg) informerade årsmötet om möjligheterna med ett 

av samfälligheten ägt fibernät. Årsmötet beslöt att utreda denna fråga vidare. Carl-Gustaf 
Kjellberg är sammankallande i en arbetsgrupp där styrelsen ingår. Arbetsgruppen skall till nästa 
årsmötet ha utrett frågan om vad fibernät kan omfatta, kosta och tillföra medlemmarna i 
samfälligheten. 

 
21. Årsmötet hade som önskemål att man i framtiden skall försöka att hitta en frivillig som kan ta på 

sig arbetsuppgiften som kassör, då detta är den ekonomiska post som är en för samfälligheten 
stor utgift vilken drabbar medlemmarna. 

 
 
22. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………… 
Stefan Wiberg 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
Carl-Gustaf Kjellberg  Sten Karlsson 
Justeringsman  Justeringsman 


