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Plats: lrrbergs skolans matsal.

Protokoll fort efter kallelsens dagodning.

1. Stimmans <ippnande
Sittande ordfonnde, I-ennart Moller, foddatade iLrsmotet dppnat och hilsade samdiga deltagare
vllkomna.

2. Stcrnmans behririg udpning
I-ennart M<iller frigade deltagama om motet vat behcingt udyst och stiimmen svarade enhilligt, JA.

3. Faststillande av dagordning
Lennart Mollet ftigade stimman om de accepterade dagordniogen och stenman svarade enhiilligt JA.
Eftersom revisom aviserat sen ankomst godkinde sternman Christer Wesdund som uppldsare av
revisions berittelsen.

4. Val av otdf<irande for stiimrnan
Sittande ordfcirande, I-ennart Moller, valdes av en enhillig stirnma.

5. Val av sekreterare
Sittande sekreterare, Iapani Graruoth, valdes av en enhdllig srimma.

6. Val av iusteringsmin och tillika r<istriknate
Chdster Wesdund samt Thomas Thorstensson valdes enhilligt till ,ustefare och t<istriknare och dllika
justerare av itsmiitesprotokoll.

7. Fdrvaltringsbernttelse och revisionsbeiittelse
F<;rvaltningsberittelsen Listes upp av sekreteraren och stimman godkinde denna. Diskussion uppstod
om lekplatsernas upprustning. Projekteringen iir inte piborjad utan kommer att giiras under
innevatande ir.
Christer Wesdund liste upp revisionsberittelsen. Stiirnrnan godkiinde den.

8. Ansvanftihet for styrelsen
Stjimman beviliade ansvarslihet f<ir styrelsen For verksamhesi.ret 2008.

9. Forslag frin styrelsen och motioner ffin medlemmar
Tre motioner hade sints in till slimman. Ingetr av motioniirema var niirvarande.
1 - Skall vi ha kvar samFillighetsforeningea som den ir utformad idag? Svar: Ja.
2 - Krav frin medlem att tiis*ingd skall anvdndas. Sva.c Den finns utskriver och anviindbar undet
ev. t<istmrlg pi srirnman.
3 - Awoden till styrelsen och tedovisningskosmadema. Svac Motioniren stillde ingen konkret friga
eller en fdrslag, si awodena behandlas i ntsta punkt och kostnadema i irsredovisning och budget i
punlten direfter.

10. Ersetming till styrelsen och revisorer
Stimman godkiinde att ersittningama skulle ligga kvar pi samrna oivi som for ir 2008. Vilket innebdr
firljande ers?itmingar: Ordfotande 10000 kr, sekreterare 8500 kr, kassot 8500 kr, forv-altare/ledamot
6100 kr, suppleantet 3000 kr (vid minst 50/o nirvato vid moten) och revisot 999 kr.
Webmaster tillsitts som ny frrnktion- Arvodet bestimdes till f6reslagna 500O kr/it. For ndrsannde
innehas funltionen av Kenneth Cadsson som tillik" fu suppleant i styrelsen.

11. Faststillande av budget for 2009
Det besluades enhilligt att foreslagen budget for 2009 skall faststCllas.
Det beslutades ocksi att irsavgiften f<ir 171-delen siinks till t370kt och skall vara betald senast den
090531, och att irsavgiften for 120-delen kvarstir som 1100 kr och skall van betald senast 090930.
F,iit dem som valt att delbetala fibemitet blir avsiften for 2009 1527 kr. Den skall vara betald senast
091130.



12. Va.l av styrelse och sq'relseordfonnde
Till ny styrelseordfonnde valdes Ftedrik Morin
Till
ledamot Jari Aaltonen omval
ledamot Rolf Olofsson omval
ledamot I-ars-Olof Werme omval
ledamot Hikan Larsson nwal
ledamot l-cnnan Moller omval
ledamot Herbert Birgmann omval
ledamot Tapani Granrot omval
suppleant Keflneth Cadsson omval
suppleant Chdstian Svensson Abnelciv ny"al

13- Val av revisorer och valberedning
Till revisor valdes Christer Wesdund och till suppleant Margareta I_enneryd.
Till valbetedningcn utsigs Christian Stark.

14. Val till byaloreningen
Sittande christien Stark och I-ars-olofwerme valdes som represententer dll byaforeningen. Fdgan
om vi skall ha _representation i byzf6teningen och betala 500 t i inavgif! vecktes. srimirans mling
var att vi behiller virt engagemang i foreningen.

15. Fonlag till uppdatedngar av stadgar och anliiggningsbeslut
1 - I stadgar och anliiggningsbeslut beskrivs pi flera strillen att foreningen skell fiirvalta:
centrT lantenn 16r tv ocb radio. Eftersom anligningeD inte firgre existerar foreslis text€n enittas
med: Fiberoptiskt net Eom m6iligg6r dietribution av bredban4 tv och telefoni.
Diskussion uppstod om distibution av ndiosignal. Aiendet tas upp wrder punkten owig frigot
2 - Eniigt $10 i stadgama skall tvi re'isorer och suppleanter vriijas. Forslag: En reviso, Jh .n-
suPpleant.
3 .-. EnISt $12 i stadgama skall 42t)0kt/ At avsdttas till en f<imyelsefond Fcirslag: 0 kr tillsvidare.
Frigan as upp igeo ndr kassan pi 1,1 miljoner kronor krympt till en ligre nivi.
4 - EnliSt $14 i stadgama skall forcningeo anvdnda en enelagtt vla" Ftirslag: Byt ut ordet anslagst"vlt
mot hemsida"
Fonlagen till in&ingar godtogs av en enig stimma.

16. Clvriga frigor
Styrelsen fick i uppdrag att undersoka vilka mojligheter till distribution av ndiosignal som stir till
buds.

lgrelen skall strita pi H<;ganiis Eneryi angiende svagt upplysta pamer i omnidet, t.ex. gingen
Sk<irdev?igen 107 109.

17. Meddelande om tid och plats f<ir stimmoprotokoll
Protokollet d"lrs denna geng ut till alla medlemrnar tillsamrnans med en svarstalong med friga om
onskeml.l om framtida utdelnhg i brevlida. Dessutom Ligs protokollet ut pa lemsidan
s."q.rv.lcrbcrget l.se Detta biir ske inom 14 dagar.

18. Stimmaasavslutand€
Ordforande Lennart M,iiller tackade f<ir visat intesse och f,iirklarade m6tet avslutat.

I-erberget den 5 aprii 2009
Protokoll fiort av sekteterare


