Protokoll från Hantverkarens vårstämma 2009
Den 18 maj hade Hantverkarens samfällighet vårstämma i tingshuset.
Punkter från dagordningen
1. Under mötet närvarade 14 (varav styrelsen 6) röstberättigade medlemmar.
2. Jan-Olow Ungh valdes till ordförande.
3. Lars Thelander valdes till sekreterare.
4. Ingalill Spetz och Leif Bergman valdes till justeringsmän.
5. Kallelse till stämman har skett på behörigt sätt.
6. Stämman tog beslut om att två ej förhandsanmälda frågor skulle tas upp under
Övriga frågor: 1. Stämmofrekvensen föreslås ändras till en gång per år.
2. Digital TV tillgängliggörs för alla kabelanslutna inkluderat i ordinarie pris.
7. Jan-Olow föredrog verksamhetsberättelsen för 2008 avseende sektion 1.
8. Balans- och resultaträkning för sektion 1 fastställdes. Årets resultat blev ett
underskott på ca 5000 kr.
9. Benny Westerberg föredrog revisorernas berättelse angående sektion 1.
10. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för sektion 1.
11. Stämman godkände styrelsens förslag om att underskottet skulle föras vidare
till nästa räkenskapsår.
12. Styrelsens förslag om oförändrad uttaxering godkändes. Debiteringslängder
för sektion 1 fastställdes och godkändes av stämman för år 2006, 2007, 2008
samt 2009.
13. Jan-Olow föredrog verksamhetsberättelsen för 2008 avseende sektion 2.
14. Balans- och resultaträkning för sektion 2 fastställdes. Årets resultat blev ett
överskott på ca 29000 kr.
15. Benny Westerberg föredrog revisorernas berättelse angående sektion 2.
16. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för sektion 2.

17. Stämman godkände styrelsens förslag om att överskottet skulle föras över till
nästa räkenskapsår.
18. Styrelsens förslag om oförändrad uttaxering godkändes. Debiteringslängder
för sektion 2 fastställdes och godkändes av stämman för år 2006, 2007, 2008
samt 2009.
19. Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.
20. Övriga frågor
1. Styrelsen föreslår återgång till en stämma per år, vilket bättre speglar
medlemmarnas intresse och det praktiska behovet. (Beslut krävs även vid
höststämman till vilken nya stadgar kommer att presenteras). Stämman
beslutade i enlighet med förslaget.
2. Eftersom digital signal redan finns i kabelTVnätet, borde de anslutna få
digitalTV utan extra kostnad. Kontakt ska tas med Comhem i ärendet.
21. Stämmoprotokollet kommer att läggas in på hemsidan. Om någon medlem så
önskar kan protokollet levereras till den.
22. Ordföranden förklarade stämman avslutad.
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