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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA 2008-02-20 
 
Protokoll fört vid föreningsstämma för TVsigtuna samfällighetsförening onsdagen den 20 februari 2008 i 
St Pers Skolans matsal. 
 
 
1. Föreningsstämman öppnades av samfällighetens ordförande Anders Bäckström. 
 
2. Till mötesordförande valdes Anders Bäckström. 
 
3. Till mötessekreterare valdes Stefan Wiberg. 
 
4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Bengt Berglind och Sven Johnson. 
 
5. Röstlängd för mötet fastställdes. Inkomna fullmakter för icke närvarande medlemmar räknades 

av Stefan Wiberg. 
 
 Röstlängden fastställdes till 62 st. varav 14 genom fullmakt. 
 
6. Utsänt förslag till dagordning fastställdes efter beslut att behandla punkt 17 före punkt 16. 
 
7. Föreningsstämman förklarades vara utlyst i enlighet med samfällighetens stadgar. 
 
8. Anders Bäckström läste ur bifogad verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen godkändes 

av föreningsstämman. 
 
9. Hans Qvarlander redogjorde för den ekonomiska ställningen. 2007 års resultat- och 

balansräkning fastställdes enligt utsänd sammanställning. 
 
10. Revisionsberättelsen föredrogs av Anders Bäckström samt kommenterades av revisor Sven-

Erik Gustavsson. 
 
11. Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

 
12. Föreningsstämmans beslut i val av styrelse blev följande för 2008: 

 
Till ordförande i samfällighetsföreningen styrelse valdes Anders Bäckström (vald på 1 år). 

 
Till styrelsesuppleanter valdes Hans Ekvall (vald på 1 år) och Carl Gustaf Kjellberg (vald på 1 
år). 

 
Styrelseledamöter för 2008 är Stefan Wiberg (1 år kvar) och Hans Qvarlander (1 år kvar). 
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13. Föreningsstämmans beslut i val av revisorer och revisorsuppleant blev följande för 2008: 

 
Till revisorer valdes Sven-Erik Gustavsson (vald på 1 år) och Per Gunnar Kåhrström (vald på 1 
år). 
 
Till revisorsuppleant valdes Kent Plöen (vald på 1 år). 

 
14. Till valberedningen för 2008 valdes Kerstin Propper (vald på 1 år) och Carina Lindahl (vald på 1 

år). 
 

15. Föreningsstämman beslöt att fastställa det förslag till budget för år 2008 som utsänts. 
Årsavgiften fastställdes till 1980 kr. 

 
16. Efter redogörelse av styrelsen för föreliggande alternativ, samt en lång och livlig diskussion, 

genomfördes omröstning: 
 

1) Stämman beslutade med överväldigande majoritet för en fortsatt samfällighet och mot en 
nedläggning av densamma. 
 

2) Stämman beslutade om fortsatt utredning av ett nytt fibernät i enlighet med styrelsens 
förslag, det vill säga att till en extra föreningsstämma, preliminärt i april, lägga fram: 

 
• Ett konkret förslag till ett nytt nät (leverantör, ev. inläsningseffekter, kostnader, 

finansiering, etc.) 
• Ett förslag till höjning av årsavgiften för 2008 att finansiera investeringen. 
• Ett förslag till erforderliga stadgeändringar (vilket fordrar en ytterligare föreningsstämma 

för att kunna slutligt godkännas av samfälligheten) 
 
17. Föreningsstämman beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna kanalplanen. 
 
18. Stämman tog upp frågan om det var möjlig att få statligt bidrag vid byggnationen av ett nytt 

fibernät. 
 

Stämman tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under år 2007. 
 

19. Föreningsstämman avslutades. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
……………………………………….. 
Stefan Wiberg 
 
 
 
 
Justerat av: 
 
 
………………………………………..    ………………………………………..  
Sven Johnson    Bengt Berglind 
 
 


