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Föreningsstämma Smedskjortan norra 2015
2015-03-17

17 fastigheter närvarade

1. Beslutades att mötet utlysts korrekt. 

2. Dagordningen godkändes.

3. Till ordförande för stämman valdes Robert Ekström.

4. Till sekreterare för stämman valdes Sam Tabbert.

5. Till justeringsmän för stämman valdes Kåre Eriksson och Carin Eriksson.

6. Redovisning av verksamhetsberättelse.

7. Revisorerna hade inget att anmärka på.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Styrelsens förslag till årsbudget godkändes. 

9. B. Förslag inkom på att om någon har dubbla arvoden för flera ansvarsuppgifter så bör 
arvodet dubbleras. Förslaget godkändes av stämman.

10. Emelie Törnkrantz valdes till kassör på två år.

11. Som firmatecknare valdes Robert Ekström Och Emelie Törnkrantz.

12. Som ledamöter på två år valdes Christina Polhage och Torbjörn Myrhall.

13. Som Suppleanter på ett år valdes Sam Tabbert och Carin Eriksson.

14. Till revisorer valdes Jan Andersson och Timmy Nyström, som revisorssuppleant Valdes 
Fredrik Kryssing.

15. Valberedning valdes ej på föreningsstämman. Förslag tas fram och väljs på 
städdagen.

16. Till ansvarig för undercentralen valdes Mattias Åberg. Värmedebitering Thommy 
Kembring. Tillsyningsmän Fredrik Erlingsson och Mattias Åberg.

17. Städdagen beslutades hållas den 23/5 kl. 10.00.

18. Motion har inkommit rörande fiberindragning från Kalmar energi med två förslag. 
Förslag 1. Samfälligheten täcker hela kostnaden för fiberindragning i samtliga fastigheter. 
Förslag 2 Samfälligheten täcker halva kostnaden för fiberindragning i samtliga fastigheter. 
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Stämman avstyrker motionen.
19. Representant från Telia var och svarade på frågor angående Telias öppna fiberlösning.

20. Samtal kring byte av avstängningsventiler.
- Projekterat 4h arbete per fastighet. Kåre har möte med Caverion i april, de måste korta 

ner tiden till 4-5 dagars arbete.
- Mer information kommer ut till samtliga nät det börjar närma sig.
- Målet är att arbetet påbörjas i maj.

21. Samtal kring TV. Avtalet med Tele2 är uppsagt fr.o.m. 30/6, Tele2 utbudet kommer ej 
finnas efter det.
Samfälligheten ansvarar för TV-signal till fastigheterna enligt Lantmäteriet.
Torbjörn M. har fått in offerter på arbetet med TV-antenn. Stämman beslutade att 
Söderquist radio & TV service gör arbetet.

22. Övriga frågor.
- Uppmaning om att sopa rent gatorna från sand.
- Det finns en Facebookgrupp för samfälligheten, sök på Tackjärnsvägen så hittar ni den. 
- Torbjörn M. ser över kostnad för plattsättning fram till dörren på undercentralen.

                                         -----------------------------------------------
       Sekreterare Sam Tabbert

------------------------------------------                                       ------------------------------------------
     Justerare Kåre Eriksson           Justerare Carin Eriksson


