
Protokoll Föreningsstämma Klarinettvägens Samfällighet, 080331 
 
 Agenda  
§1  Stämman öppnas 

 
Stämman öppnades av styrelseordförande Rolf Nordell 

§2 Val av ordförande för 
stämman 
 

Till ordförande under stämman valdes Erling Johnsson. 
 

§3 Val av sekreterare under 
stämman 

 Till sekreterare under stämman valdes Anna Löwström. 

§4 Val av två justeringsmän, 
tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hans Björkman och Johan 
Kårebäck. 

§5 Fråga om stämman är 
behörigen utlyst 

Stämman fanns vara behörigen utlyst.  

§6 Godkännande av 
dagorning, kontroll av 
röstlängd 

Dagordningen samt röstlängden godkändes. I röstlängden för stämman 
fanns 46 hushåll närvarande samt 6 fullmakter, totalt 52 hushåll. 

§7 Styrelsens och 
revisorernas berättelse 

Samtliga närvarande godkände styrelsens verksamhetsberättelse i sin 
helhet. 
Samtliga närvarande godkände revisorernas berättelse i sin helhet. 

§8 Ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9 Framställning från 
styrelsen och motioner till 
stämman 

Det fanns inga framställningar från styrelsen, ej eller några inkomna 
motioner till stämman. 

§10 Ersättning till styrelse 
och revisorer för 2007 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ersättning för 2007, på 
totalt 85 000. 

§11 Styrelsens förslag till 
budget för 2008 

Som underlag för budgetbeslutet redogjorde Edward Rondolph för TV-
gruppens arbete då stämmans beslut kring TV-leverantör påverkar 
budgeten. 
 
TV-gruppen har arbetat efter devisen att ”minsta gemensamma 
nämnare” ska gälla för det utbud som tillhandahålls via föreningen. 
Respektive hushåll får sedan själv besluta om ev. tillägg i tjänster från 
TV-leverantören. 
 
Under arbetets gång har TV-gruppen lyckats hamna på en 
kostnadsnivå på 39: -/månad från ComHem och 34: -/månad från 
Tele2Vision. Denna kostnad gäller för ett analogt utbud tillhandahållet 
till samtliga medlemmar i föreningen. Hushållen får sedan själva lägga 
till önskade tjänster. 
 
 
Då det efterfrågades en mer detaljerad genomgång av det underlag 
som skickades ut i samband med kallelsen till stämman redogjorde 
Pelle Lundgren för underlaget. Vissa poster är mycket svåra att jämföra 
då utbuden inte är helt kompatibla med varandra men i det stora hela är 
kanalutbud och abonnerade tjänster jämförbara. 
 
Frågan uppkom huruvida dekoder ingår eller ej i priset. Pelle Lundgren 
som lett TV-gruppen påpekade då att detta är ett analogt utbud och att 
det hos båda leverantörerna tillkommer en kostnad för dekoder. 
 
TV-gruppen har i sitt underlag förordat ComHem som leverantör och 
röster från stämman påpekade att då gruppen lagt ner mycket arbete 
på detta underlag borde det räcka som beslutsgrund.   
 
Förslag väcktes också att föreningen enbart tillhandahåller de statliga 
kanalerna och att de enskilda hushållen skaffar boxer eller liknande. 
Detta förslag röstades dock ned av samliga på stämman. 
 
Stämman ansåg att man fått nog med information i TV-frågan och var 
redo att gå till beslut. 



Stämman beslutade att välja ComHem som leverantör av TV. Styrelsen 
får mandat att välja avtalslängd. 
 
Kristina Äng redogjorde för föreningens ekonomiska läge. Frågan 
väcktes om man för att garantera framtida likviditet ska öka 
debiteringen av årsavgifterna (budgetförslaget innehåller samma 
årsavgift för 2008 som för 2007). 
 
För de arbeten som finns plan för under 2008 har föreningen 
ekonomiska resurser avsatta.  
 
Stämman beslutade enligt budgetförslaget med justering för TV-
avgiften till 180 000 till följd av valet av Com Hem som leverantör. 
  

§12 Val av 
styrelseordförande och 
styrelse fram till nästa 
årsstämma 

Valberedningen har bestått av Arne Jakobsson, Mathias Dalesjö och 
Christer Theil. 
 
Förslag från valberedningen är att utöka styrelsen till 7 ledamöter 
istället för dagens 6. 
 
Arbetet att hitta en ny ordförande har även detta år varit mycket svårt. 
Förslaget är därför att Rolf Nordell tar ordförandeskapet fram till 080930 
för att sedan efterträdas av Stefan Hultengren. 
 
Förslag till ledamöter (nyval) är: Lars Äng, Rolf Nordell och Stefan 
Hultengren. Övriga ledamöter, Edward Rondolp, Anna Löwström, 
Christer Olausson och Mikael Folkesson har ett år kvar på sina poster. 
 
Till suppleanter föreslogs: Karin Dalesjö, Inger Andersson, Arne 
Jakobsson, Mathias Dalesjö och Hans Hansson. 
 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

§13 Val av revisorer Valberedningens förslag till revisorer är Leif Hyltze och Rolf Almqvist. 
Förslag till suppleanter är Anna-Lena Berntsson och Per Hilding. 
 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

§14 Val av valberedning inför 
nästa års stämma 

Förslag till valberedning är Christer Theil, Erling Johnsson och Kaj 
Wallin. 
 
Stämman beslutade enligt förslaget. 

§15 Övriga frågor Snöröjning: Frågan väcktes om den, av vissa ansedd, vårdslösa 
snöröjning som skett under året. Stefan Hultengren ansvarar för 
kontakterna med Farmartjänst och kommer att göra en besiktning 
tillsammans med företaget efter säsongen. Fram till denna besiktning 
ska alla klagomål meddelas till styrelsen, det blir också en punkt på 
städdagen där garageombuden kan sammanställa ev. klagomål. 
 
Reläbyten: Christer Theil svarade på frågan om statusen på reläbyten i 
området. Arbetet pågår för fullt och samtliga reläer kommer att bli 
utanpåliggande. 
 
Christer skickar också med följande uppmaning till samtliga 
medlemmar: 
 
Information beträffande pågående byte av relä för ytterbelysningen: 
Bland de relä som hittills blivit utbytta har några varit fuktskadade med 
kortslutning som följd och några varit överhettade med risk för brand. 
Orsaken till detta har visat sig bero på att relädosan har blivit 
övertapetserad. 
Inför kommande bytesperiod vill jag att den som känner på sig att hans 
relädosa är övertapetserad eller på annat sätt täckt kontaktar mig 
snarast så att dessa relä byts ut omgående. 
 
Christer Theil, telefon 0300-186 67 
 



Sophämtning: Frågan ställdes kring det aktuella läget för 
sophämtningen. För närvarande förs inga diskussioner med kommunen 
om att förändra något kring sophämtningen. 
 
Värmen i garagen: Frågan väcktes om värmen i garagen och hur 
varmt det ska vara. Ursprungstanken är att garagen ska vara varmare 
än utetemperaturen. Styrelsen arbetar just nu med fråga via 
byggnadsgruppen och kommer att återkomma löpande med info. 
 
 
 

§16 Protokollets tillgänglighet Protokollet kommer att finnas tillgängligt per 080413. Efter detta 
distribueras det ut till samliga hushåll. 

§17 Mötet avslutas Erling tackade för ett bra möte och samtliga avgående ledamöter, 
revisorer och deltagare i arbetsgrupper tackades för sina insatser. 
Erling avslutade mötet. 

 
 
 
 
____________________________   ________________________________ 
 Erling Johnsson, ordförande    Anna Löwström, sekreterare 
 
 
_____________________________                               __________________________________ 
Hans Björkman, justeringsman    Johan Kårebäck, justeringsman 
 
 
 
  



Hej 
 
Då det förekommit en miss i kommunikationen kring justeringen av stämmoprotokollet kommer 
här en rättelse till §11 i årets protokoll. 
  
Denna § ska alltså ersättas av följande. I övrigt är protokollet korrekt. 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
 
§11 Styrelsens 

förslag till 
budget för 2008 

Som underlag för budgetbeslutet redogjorde Edward Rondolph för TV-gruppens 
arbete då stämmans beslut kring TV-leverantör påverkar budgeten. 
 
TV-gruppen har arbetat efter devisen att ”minsta gemensamma nämnare” ska 
gälla för det utbud som tillhandahålls via föreningen. Respektive hushåll får 
sedan själv besluta om ev. tillägg i tjänster från TV-leverantören. 
 
Under arbetets gång har TV-gruppen lyckats hamna på en kostnadsnivå på 39: -
/månad från ComHem och 34: -/månad från Tele2Vision. Denna kostnad gäller 
för ett analogt utbud tillhandahållet till samtliga medlemmar i föreningen. 
Hushållen får sedan själva lägga till önskade tjänster. 
 
 
Då det efterfrågades en mer detaljerad genomgång av det underlag som 
skickades ut i samband med kallelsen till stämman redogjorde Pelle Lundgren för 
underlaget. Vissa poster är mycket svåra att jämföra då utbuden inte är helt 
kompatibla med varandra men i det stora hela är kanalutbud och abonnerade 
tjänster jämförbara. 
 
Frågan uppkom huruvida dekoder ingår eller ej i priset. Pelle Lundgren som lett 
TV-gruppen påpekade då att detta är ett analogt utbud och att det hos båda 
leverantörerna tillkommer en kostnad för dekoder. 
 
TV-gruppen har i sitt underlag förordat ComHem som leverantör och röster från 
stämman påpekade att då gruppen lagt ner mycket arbete på detta underlag 
borde det räcka som beslutsgrund.   
 
Förslag väcktes också att föreningen enbart tillhandahåller de statliga kanalerna 
och att de enskilda hushållen skaffar boxer eller liknande. Detta förslag röstades 
dock ned av samliga på stämman. 
 
Stämman ansåg att man fått nog med information i TV-frågan och var redo att gå 
till beslut. 
Stämman beslutade att välja ComHem som leverantör av TV. Styrelsen får 
mandat att välja avtalslängd. 
 
Kristina Äng redogjorde för föreningens ekonomiska läge. Frågan väcktes om 
man för att garantera framtida likviditet ska öka debiteringen av årsavgifterna 
(budgetförslaget innehåller samma årsavgift för 2008 som för 2007). 
 
För de arbeten som finns plan för under 2008 har föreningen ekonomiska 
resurser avsatta.  
 
Stämman beslutade enligt budgetförslaget med justering för TV-avgiften till 163 
000 till följd av valet av Com Hem som leverantör. 
  

 
 
_______________________________  ________________________________ 
 
Hans Björkman     Johan Kårebäck 
Protokolljusterare     Protokolljusterare  




