
Samfällighetsföreningen 

Sundals ryrs vatten och bredband 

 

Årsmötesprotokoll  

Tisdag 16 april 2019 

 

 
§ 1    Ordförande Jan Theliander hälsar alla välkomna och vi håller en tyst minut för den bortgångne  

         styrelsemedarbetaren Orvar Carlsson. 

 

§2     Val av stämmofunktionärer. 

         Till ordförande för mötet väljs Dan Nyberg 

         till sekreterare Susanne Borssén 

         och till justerare Kent Nilsson och Peder Hansson 

 

§3     Godkännande av kallelse till stämman. 

         Kallelsen har skickats ut via mail till de som har, till övriga via brev, samt på byalagets hemsida. 

         Stämman godkänner kallelsen. 

 

§4     Fastställande av dagordningen. 

         Dagordningen godkänns.  

 

§5     Föredragande av verksamhetsberättelsen.  

         I korthet har föreningen nu 101 vattenmedlemmar och      

         237 bredbandsmedlemmar. Totalt har man köpt in 12075 m
3 
vatten 2018. Bredbandstrafiken har i 

         stort sett fungerat bra, med bara några enstaka avbrott. Nuvarande avtal löper på ett år i taget 

         tills någon part säger upp avtalet. Alla är överens om att nuvarande avtal är fördelaktigt och att  

         vi inte är intresserade av att ändra det. Stämman godkänner verksamhetsberättelsen. 

 

         Föredragande av ekonomiska berättelsen.  

         Kassör Sture Fredriksson går igenom ekonomin för  

         2018. Utgående skuld vid årsskiftet var ca 940 000 kr, under året gjordes en stor  

         engångsamortering på 2 miljoner kr av lånen. Om 5-6 år är lånen troligen helt avbetalade.  

          

         Revisor Gunnar Olsson läser revisorernas berättelse och stämman godkänner den. 

 

§6     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

         Stämman ger styrelsen fortsatt förtroende och ansvarsfrihet. 

 

§7     Beslut om arvoden för 2019 

         Styrelsens arvode har varit 50 000 kr. Styrelsen propsar inte på någon ändring, men ett  

         förslag på höjning till 65 000 kr kommer under stämman och godkänns enhälligt.  

 

§8     Beslut om budget för 2019 

         Sture Fredriksson går igenom budgeten och den godkänns. 

 

§9     Fastställande av styrelsens storlek 

         Styrelsen har tidigare bestått av 6 personer, efter Orvars död är de nu bara 5. Stämman beslutar 

         att styrelsen ska bestå av 7 personer.   

 

§10   Val av styrelseledamöter 

         Jan Theliander, Roger Johansson och Benny Larsson har 1 år kvar. Bengt-Åke Karlsson, Rickard     



         Pettersson och Susanne Borssén väljs på 2 år.  

         Till ordförande väljs Jan Theliander på 1 år. 

 

§11   Val av två revisorer och två ersättare. 

         Kristin Slättmyr och Gunnar Olsson väljs till ordinarie och Sven-Uno Olsson och Mikael  

         Johansson till ersättare. Samtliga väljs på 1 år. 

 

§12  Val av valberedning och sammankallande inför årsstämman 2019 

         Peder Hansson, Kent Nilsson och Benny Johansson väljs på 1 år, Peder Hansson är  

         sammankallande.  

 

§13   Stämmoprotokollets tillgänglighet 

         Protokollet skickas via mail till alla medlemmar som vi har adresser till, det finns också 

         hos föreningens sekreterare och läggs ut på byalagets hemsida. 

 

§14  Övriga frågor 

         Det kommer en fråga om föreningens stadgar och man beslutar att de ska läggas ut på byalagets  

         hemsida. Vi får upplysning om att det kommit en ny fibermedlem samma dag som stämman  

         hålls och att föreningen och godkänt  anslutning av en ny vattenmedlem i dagarna.  En fråga  

         rörande om hur många inkommande Mb vi får engagerar många och alla är överens om att det 

         varierar mycket, om man kollar via ”bredbandskollen” ligger de flesta på 50 – 80 Mb.  

         Variationerna beror på routern, hur ny dator man har och om man kör trådlöst eller med kabel. 

         Rådet om man är osäker är att ringa Telia och be dem mäta.  

 

§15   Stämman avslutas  

         Ordförande tackar för visat intresse och avslutar stämman.  

 

 

 

 

Sundalr ryr 2019-04-16 

 

 

 

 

-------------------------------------------------                ------------------------------------------------------ 

Ordförande Jan Theliander                                       Sekreterare för mötet Susanne Borssén 

 

 

 

 

Protokollet justerat av 

 

 

 

-------------------------------------------------                ----------------------------------------------------- 

Peder Hansson                                                          Kent Nilsson       

 

 

 

 

 

 

 

 



          

           

                       

 


