
Protokoll nr 1- 2013. 
Fört vid samfälligheten Tidlösas styrelse möte 20130117 
 
Närvarande: 
Anders Blomqvist  
Gabi Güzel  
Ralf Zipp   
Bengt Arvidsson  
Peter Franking 
 
Frånvarande: 
Henk Martijn 
Daniel Nordenberg   
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Anders Blomqvist förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga  
välkomna.  
 
§ 1.1 Val av mötes sekreterare  
Styrelsens stående sekreterare var frånvarande, styrelsen valde Ralf Zipp till mötes sekreterare 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll  
Ingen anmärkningar  
 
§ 3 Ekonomi  
Betalningar avgift 2012: Alla har betalt , avgifter 2011 några som flyttat har inte betalt vi tar upp det 
som en avskivning/förlust i årsredovisningen. 
Vi ser att den lägre avgiften inte täcker alla utgifter ,mest pga förseningen med avveckling av 
central TV anläggningen.  Styrelen tar fram ett förslag för nästkommande(2013) årsavgift till 
årsmötet. 
El-Avtal för TV anläggningen löper på . 
 
§ 4 Hemsida  
se: www.tidlosa.se 
 
§ 5 Farthinder  
Kommunen har lovat att sätta upp nya farthinder efter sopningen av gatorna. 
 
§ 6 TV -anläggning  
Alla gratis kanaler ligger kvar tillsvidare, kanal3 och 5 kommer att försvinna. 
TV-anläggningen är igång till stadgeändringen är klar hos länstyrelsen. 
 
§ 7 Fiber (Sappa)  
Är installerat och Peter Franking vill gärna ha kommentarer om bild kvaliteten. 
 
 
§ 8 Stadgeändringar  
Materialet inskickat, fått en bekräftelse 15/10 att ärendet kommer att tas up inom 0-6  
månader. Handling pågår men ej påbörjat hos lantmeteriet. 
 
§ 9 Elledningsgatan  
Röjningen klar, endel städning kvarstår. Kommunen och ellednings entrepenören har kontaktat 



berörda fastigheter. 
 
 
§ 10 Årsmöte 
 
Styrelsen föreslog  söndagen den 10mars kl 18.00  Breddenskolans matsal. 
Ralf kollar upp hur vi hyr lokalen av skolan.( kollar med Marcus) 
Kallse skickas ut i tid ca 3 veckor innan. 
Redovisnining lämnas in till revisorerna i god tid. 
Versamhetsberättelsen ska skrivas 
 
§ 11 Valberedning 
Anders informerar berörda personer i god tid innan årsmötet. 
 
§ 12 Städdag 
Årliga vårstädningen blir lördagen den 27April 2013 
  
§ 13 Nästa möte. 
Nästa möte 14 Februari kl 1900 ,T15 
 
 
§ 14 Mötets avslutande  
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet        Justeras  
 
 
 
Ralf Zipp        Anders Blomqvist  
Mötes sekreterare     Ordförande 


