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Närvarande:Närvarande:Närvarande:Närvarande: 16 fastigheter 

 

§1§1§1§1    Mötets öppnandeMötets öppnandeMötets öppnandeMötets öppnande  

Ordförande Anders Blomqvist öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

§2§2§2§2    Godkännande av dagordningenGodkännande av dagordningenGodkännande av dagordningenGodkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes liksom kallelse till detta styrelsemöte 

 

§3§3§3§3    Val av ordförande för stämmanVal av ordförande för stämmanVal av ordförande för stämmanVal av ordförande för stämman 

Anders Blomqvist 

 

§4§4§4§4    Val av sekreterare för stämmanVal av sekreterare för stämmanVal av sekreterare för stämmanVal av sekreterare för stämman 

Henk Martijn 

 

§5§5§5§5    Val av justeringsmän för stämmanVal av justeringsmän för stämmanVal av justeringsmän för stämmanVal av justeringsmän för stämman 

Leif Eklöw, V34 

    Jan Erik Larsson, T19 

 

§6§6§6§6    FullmakterFullmakterFullmakterFullmakter 

0 st. inkomna 

 

§7§7§7§7    Styrelsens Styrelsens Styrelsens Styrelsens verksamhetsberättelseverksamhetsberättelseverksamhetsberättelseverksamhetsberättelse 

Ordföranden meddelade att ett fel har slunkits in i 

verksamhetsberättelsen: Björn Schwab valdes till revisor. 

Med denna rättelse godkändes verksamhetsberättelsen. 

 

§8§8§8§8    Revisorernas årsberättelseRevisorernas årsberättelseRevisorernas årsberättelseRevisorernas årsberättelse 

Revisorn är inte på plats, revisionsberättelsen läses upp. 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§9§9§9§9    Ansvarsfrihet för styrelsenAnsvarsfrihet för styrelsenAnsvarsfrihet för styrelsenAnsvarsfrihet för styrelsen    

Godkändes 

 

§10§10§10§10    Motioner till stämmanMotioner till stämmanMotioner till stämmanMotioner till stämman 

Ingen 

 

§11§11§11§11    Ersättning till styrelse och revisorerErsättning till styrelse och revisorerErsättning till styrelse och revisorerErsättning till styrelse och revisorer 

Föreslår ökning till 500 för revisorer. Godkändes.  
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§12§12§12§12    Styrelsens Styrelsens Styrelsens Styrelsens förslag till utgiftsförslag till utgiftsförslag till utgiftsförslag till utgifts----    och inkomststat samt debiteringslängd för och inkomststat samt debiteringslängd för och inkomststat samt debiteringslängd för och inkomststat samt debiteringslängd för 

2020202011112222    

Godkändes 

 

§13§13§13§13    Val av styrelseordförandeVal av styrelseordförandeVal av styrelseordförandeVal av styrelseordförande 

Anders Blomqvist, T15 valdes till styrelseordförande 

    

§14§14§14§14    Val av styrelseledamöterVal av styrelseledamöterVal av styrelseledamöterVal av styrelseledamöter 

Gabi Gürzel, V33 

Peter Franking, V76  

Ralf Zipp, V51 

Henk Martijn, T7 

Valdes in som styrelseledamöter 

 

§15§15§15§15    Val av ersättare för styrelsenVal av ersättare för styrelsenVal av ersättare för styrelsenVal av ersättare för styrelsen    

Daniel Nordenbergen avgår  

Bengt Arvidsson, T47 

Susanne Kristensen, T52 

Valdes in som ersättare för styrelsen  

 

§16§16§16§16    Val av revisorerVal av revisorerVal av revisorerVal av revisorer 

Björn Schwab, V74 och 

    Jörgen Boström, V47 

valdes som revisorer 

 

§17§17§17§17    Val av valberedningVal av valberedningVal av valberedningVal av valberedning 

Tomas, Sigge Fanslau T32 

  

§18§18§18§18    TVTVTVTV----anläggningenanläggningenanläggningenanläggningen    

 Under avveckling, de fria kanalerna ligger kvar så länge ändringarna i 

stadgarna inte är helt genomförda. 

 Infokanalen kommer att läggas ned, hänvisar till tidlosa.se 

    

§19§19§19§19    Förslag till ändring i stadgarna.Förslag till ändring i stadgarna.Förslag till ändring i stadgarna.Förslag till ändring i stadgarna.    

 Förslaget på stadgeändring ligger inne hos länsstyrelsen. Det bör bara 

vara administrativa formalia, 15 kSEK har reserverats i årets budget. 

    

§20§20§20§20    Övriga frågor.Övriga frågor.Övriga frågor.Övriga frågor.    
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Samfälligheten har ingenting med analog fiber att göra. 

Det motsvarar inte ”digital kvalitet” som utlovats. 

Peter efterfrågar att alla som är missnöjda lägger in i Peters brevlåda 

(V76) en lapp med några rader som beskriver problemet: var i huset det 

uppstår, vilken typ av TV osv. 

 

Farthinder: kommunen kommer att ta hand om det i framtiden. Så fort 

vårstädningen är gjord kommer farthindren att utplaceras. Styrelsen 

kommer att komplettera dem med blomlådor. 

 

Parkering av bilar på gatan: parkera så att alla kommer ut. Det råder 

datumparkering i området! 

 

Förslag att flytta årstämma till en mer barnfamiljvänliga tid, 19:00 till 

exempel. 

 

Vårstädning blir lördag 27 april. 

 

Engagemanget i föreningen och närvaron på årsmötet är låga.  

Förslag: Under närvarande lotta för att slippa årsavgifter? 

 

Alla samma hustyp, Mycket samlade erfarenheter, hur kan vi utnyttja det 

mer? 

 

§21§21§21§21    Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligtMeddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligtMeddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligtMeddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt    

www.tidlosa.se  

 

§2§2§2§22222    Avtackning av avgående styrelseledamöterAvtackning av avgående styrelseledamöterAvtackning av avgående styrelseledamöterAvtackning av avgående styrelseledamöter    

    Tackat!    

    

§23§23§23§23    Årsstämmans Årsstämmans Årsstämmans Årsstämmans avslutandeavslutandeavslutandeavslutande 

Ordförande Anders förklarar mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet  Justeras Justeras 

 

 

 

 

Henk Martijn Leif Eklöw Jan Erik Larsson 


