
Södra Nordanvägens Samfällighetsförening
(organisationsnummer 716420-7727)

Protokoll från årsmötet den 18 april 2016

Tid: kl 19:00
Plats: Grimstagården

1. Öppnande av mötet
Ingela Rasmusson förklarade årsmötet öppnat

2. Val av ordförande för mötet
Ingela Rasmusson valdes till ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet
Bo Forslin valdes till sekreterare för mötet

4. Val av justeringsmän
Krister Henriksson och Kalevi Pantzar valdes till justeringsmän

5. Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen

6. Fastställande av röstlängd
Årsmötet fastställde röstlängden som omfattade 12 röstberättigade deltagare.

7. Styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2015

a. Förvaltningsberättelsen
Ingela Rasmusson redogjorde för årets väsentliga händelser i SNS.
Förvaltningsberättelsen och övrig dokumentation finns tillgängligt på
föreningens hemsida www.sodranordanvagen.se

b. Ekonomisk redovisning
Per Thunberg presenterade Resultat- och Balansräkningen för 2015.

8. Föredragning av revisionsberättelsen
Per Klitgaard, som granskat redovisningen, redogjorde för revisionsberättelsen.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2015
Årsmötet godkände redovisad Resultat- och Balansräkning för 2015

)

http://www.sodranordanvagen.se


Södra Nordanvägens Samfållighetsförening
(organisationsnummer 716420-7727)

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för Styrelsen verksamhetsåret 2015

11. Förslag från styrelsen
Inget förslag förelåg.

12. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit inom föreskriven tid.

13. Fastställande av budget för 2016
Årsmötet beslutade att årsavgiften även nästa år är I 900 kr för 2016.

14. Val av styrelseledamot och suppleanter
Årsmötet valde styrelseledamöter och suppleant enligt följande:
Ordförande !ngela Rasmusson Omval för en 2-årsperiod
Ledamot Bo Forslin Omval för en 2-årsperiod
Suppleant i styrelsen: Lennart Nilsson Omval för en 2-årsperiod

Övrig styrelse:
Kassör: Per Thunberg
Suppleant i styrelsen: John Höök

15. Val av revisor och revisorssuppleant
Årsmötet valde revisor och revisorssuppleant enligt följande:
Revisor: Per Klitgaard Omval för en 2-årsperiod
Revisorssuppleant: Vakant

Valberedningen/styrelsen tar gärna emot förslag på personer till det vakanta
uppdraget.

16. Val av valberedning
Årsmötet valde valberedning enligt följande:
Valberedning: Anders Emthen Omval för en I-årsperiod

Andreas Wickström Omval för en I-årsperiod

17. Information från styrelsen
a. Status på vårt avtal med Comhem

Nuvarande avtal löper ut 31 mars 2017 och kommer att sägas upp. Under
hösten kommer tänkbara leverantörer kontaktas för att Tamöjlighet att
offerera innehåll ti II oss. I
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b. Vad innebär vårt nuvarande avtal med Comhem
Se bilaga I.

18. Övriga frågor
För sent inkommen motion från Peter Finskas som styrelsen valde ta upp under
övriga frågor:
Möjlighet för enskilda medlemmar att inte fortsätta med Comhem avtal efter
avslutad ök period. Förfi'ågan bör skickas ut till varje medlem via mail/brev om vilka
som är intresserade av allfortsälla all ha kabel-tv/Internet etc via Comhem.

Kommentar från mötet: Det ligger inte i samfållighetens intresse att bryta upp
densamma. När det gäller leverantör av innehåll kommer ny upphandling att
genomföras under hösten, se punkt 17 a.

19. Avslutning av mötet
Ingela Rasmusson förklarade årsmötet för avslutat.

Bo Forslin

Justeras:
,I / I \tJ
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Krister Henriksson
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Kalevi Pantzar ~~
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Bilaga I: Vad innebär vårt nuvarande avtal med Comhem

SNS:grundutbud, 160' kr/mån
TV: 17 analoga kanaler med möjlighet till 160 digitala kanaler

Bredband: SOMb!t/smed möjlighet till 500 Mblt/s

Bredbandstelefon!:

Telefoni

SNS:tillval avTV via Comhem
Kanaler I HD Istreamade I Play IMAnads

kanaler kostnad

nVoSas

nVoSilver

TlVoGuld

Cmore Max
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"ComhemplaVc streamade kanaler
Du an se tv, play och film I din mobil, surfplatta
och dator. nvo aer dia en och samma
upplevelse var i Svenae du än tittar.

Du !can ansluta upp til1fem mobiler, su rfpl attor
eller datorer och titta på två av dem samtidiit.


