
Samfallighetsforeningen
Sundals-Ryrs vatten och bredband

Protokoll fort vid foreningens arsstamma mandagen den 10 augusti 2020 i Sundals-Ryr

§ 1
Stammans oppnande
Ordforanden Jan Theliander halsar alla valkomna till stamman som ar senarelagt pa grund av
Covid-19.

§2
Val av stammofunktionarer
Till ordforande for stamman valdes Dan Nyberg
Till sekreterare for stamman valdes Benny Larsson
Till protokollsjusterare tillika rostraknare for stamman valdes Leif Larsson och Kennet Jonsson.

§3
Godkannande av kallelse till stamman
Kallelsen har skickats ut via e-post till de som har, till ovriga via brev samt pa byalagets hemsida.
Stamman godkanner kallelsen.

§4
Faststallande av dagordning
Stamman godkanner dagordningen.

§5
Foredragande av verksamhetsberattelsen for 2019
Stamman godkanner verksamhetsberattelsen.

Foredragande av ekonomiska berattelsen fr 2019
Idag har vi 5-6 ar kvar innan lanet till fibern ar betalt.
Da vi idag har ett formanligt avtal med lag avgift till Telia, foreslog Lisbeth Tell att hoja avgiften
med 200 kr/manad for att kunna amortera mera.
Styrelsen fick i uppdrag att diskutera detta och komma med forslag till nasta arsstamma 2021.
Stamman godkanner den ekonomiska berattelsen.

Foredragande av revisorernas berattelse for 2019
Stamman godkanner revisorernas berattelse.

§6
Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen avseende 2019 ars verksamhet
Stamman ger styrelsen fortsatt fortroende och ansvarsfrihet.

§7
Beslut om arvoden for 2020
Nuvarande arvode ar pa 65 000 kr som styrelsen fordelar till styrelsen och revisorerna. Styrelsen
har inga synpunkter pa forandring.
Stamman beslutar om samma arvoden for kommande mandatperiod.

§8
Beslut om budget for 2020
Stamman godkanner foreslagen budget for 2020.



§9
Faststallande av styrelsens storlek
Nuvarande storlek ar 7 ledamoter. Da det inte finns nagra forslag pa andrat antal beslutar stamman
att styrelsen skall besta av 7 ledamoter.

§ 10
Val av styrelseledamoter
Bengt-Ake Karlsson, Rickard Pettersson, Sture Fredriksson och Susanne Borssen har ett ar kvar.
Omval i 2 ar pa Benny Larsson, Jan Theliander och Roger Johansson.
Till ordforande pa 1 ar valjs Jan Theliander.

§ 11
Val av tva revisorer och tva ersattare.
Till ordinarie revisorer pa 1 ar valjs Per-Ake Henriksson och Kristine Slattmyr.
Till ersattare pa 1 ar valjs Mikael Johansson och Anne-Marie Jonasson.

§ 12
Val av valberedning och sammankallande infor arsstamman 2021
Till valberedning pa 1 ar valjs Peder Hansson, Kent Nilsson och Benny Johansson. Till
sammankallande valjs Peder Hansson.

§ 13
Stammoprotokollets tillganglighet.
Protokollet skickas ut till alla medlemmar som har e-post. Det finns aven pa Byalagets hemsida
samt hos foreningens sekreterare Benny Larsson.

§ 14
Ovriga fragor
Tva medlemmar har problem med att internet inte alltid fungerar. De har kontaktat Telia Support
men de hanvisar till foreningen. Om fornyad kontakt med Telia inte hjalper, far medlemmarna be
om hjalp av ansvariga i styrelsen.

En medlem har problem med att vattentrycket sjunker emellanat under sommaren. Fragan lamnas
over till styrelsen for atgard.

§ 15
Stamman avslutas.
Stammans ordforande Dan Nyberg tackar for visat intresse och for fortroendet att vara ordforande
samt avslutar stamman.

Sundals-Ryr 2020-08-10

eBenny L son
Motessel ·terare

@6--is
Protokolljusterare

Dan Nyberg
Motesor 'orande

! .- Ir;7 ·
6 44 /

7/ '_>2 --
KennetJonsson
Protokolljusterare


