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PALTA SATELLITSAMFÄLLIGHETSFÖRENING.
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN DEN 22 MARS 2016.
Plats: Toråsskolans matsal
Närvarande 24 medlemmar
Palta satellitförening bjöd på kaffe.
§ 1

Mötets öppnande
Ordförande Jerrie Cederberg hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 2

Fråga om årsstämman
är stadgeenligt utlyst

Det beslöts att årsstämman var stadgeenligt utlyst.
§ 3

Fastställande av
dagordning

Dagordningen godkändes.
§ 4

Val av ordf. och sekr.
för mötet

Till ordförande valdes Jerrie Cederberg och till
sekreterare valdes Pelle Svensson.
§ 5

Val av justeringsmän
tillika rösträknare,
samt fastställande
av röstlängd

Till justeringsmän och rösträknare valdes Inga-Gerd
Henkel och Rolf Eriksson.
Det beslöts att närvarolistan skall användas som
röstlängd en röst per fastighet.
§ 6

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen för 2015 upplästes, godkändes
och lades till handlingarna.
Räkenskaperna för 2015 presenterades, godkändes
och lades till handlingarna.
§ 7
Revisionsberättelsen upplästes och lades till
handlingarna.

Revisionsberättelsen

§ 8

Ansvarsfrihet för
styrelsen
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Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015
§ 9

Styrelsens förslag
och motioner

Det fanns en motion från Rustan Finndin och ett
förslag från styrelsen. Se bilaga.
Styrelsens svar på motionen var följande,
1a/Utred kostnadsjämförelse.
Är beroende av vad man vill ha/betala , kanalpaket/
antal rum.
b/ Se budget för 2016.
c/ 70% av månadskostnaden består av programkostnad.
Vi kan därför klara ett större avhopp.
2. Sammanslagning
Palta Satellit är en ”icke tvingande” samfällighet och
Består i nuläget av 2 samfälligheter ( Palta satellitsam
Fällighetsförening och av Göta Nords samfällighet).
Problemet att hitta styrelsemedlemmar blir knappast
lättare.
3. Framtida övertagande,
Kanalisationen tillhör Palta satellitförening och har
avtal med KBAs stadsnät om nyttjanderätt av fiberdragning och tillgång av skåp och utrustning.
Byte av kanaler.
Styrelsens förslag var att byta ut MTV mot en barnkanal.
Styrelsen fick i uppdrag att byta ut MTV mot en
barnkanal.
§ 10
Det beslöts att styrelsen skall ha samma arvorden som
förra året (en årsavgift).

Arvorden

§ 11
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag på
inkomst och utgiftsstat, vilket innebär att årsavgiften
för 2016 blir 1650 kr./hushåll.

Inkomst och utgiftsstat

§ 12

Val av styrelse
och ersättare

a/ordförande för två år
valdes: Niclas Strimell
b/ en ledamöter för två år
valdes: Pelle Svensson
c/ en ersättare för ett år
valdes: Kjellåke Tångefjord
d/ en revisor för ett år
valdes: Björn Edholm
e/ en revisorsersättare för ett år
valdes: Tommy Sandell

nyval
omval
omval
omval
omval
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f/ valberedning
ingen valberedning kunde väljas
styrelsen fick bli valberedning
Styrelsen 2016
Ordförande: Niclas Stimell
Ledamot: Pelle Svensson
Ledamot: Agneta Gustafson
Ledamot: Leif Åhsberg
Ersättare: Kjellåke Tångefjord
§ 13
Inga övriga frågor framkom.

Övriga frågor

§ 14
Beslutades: Pelle S. ringer justerarna när protokollet
är klart.

Protokolljustering
Avtackning

Avgående ordförande Jerrie Cederberg avtackades.
§ 15
Vice ordförande Leif Åhsberg tackade för visat
intresse och avslutade mötet.
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