
Protokoll fört vid årsmöte med Fisktärnans samfällighetsförening 2017-04-27 

För mer detaljer och bilder finns en presentation från årsmötet tillgänglig på 
http://www.fisktarnan.se/wp-content/uploads/2015/04/Presentation-
%C3%85rsm%C3%B6te-2017.pdf 

§ 1.  Mötets öppnande  
 Ordförande Josephine Bordi hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 Till mötesordförande valdes Josephine Bordi och som sekreterare Joakim 
 Sannheim. 

§ 3.  Val av justerare  
 Att justera dagens protokoll valdes Astor Johansson och Bengt Arne Bohm 

§ 4.  Fastställande av röstlängd 
 Dagens närvarolista godkändes som röstlängd  

§ 5.  Årsmötets behöriga utlysande  
  Kallelse till årsmötet har sänds ut till medlemmarna i god tid. 

§ 6.  Godkännande av dagordningen  
 Årsmötet godkände dagordningen 
 
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse 
 Efter genomgång av styrelsens och revisorernas berättelser beslöt årsmötet 
 att godkänna och lägga dem till handlingarna. 

§ 8.  Ansvarsfrihet för styrelsen  
 På revisorernas förslag beslöt årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§9.  Förslag och motioner (Inkomna senast 16:e april)  

1. Motion 1, flytt av elskåp som står för nära en medlems förråd.  
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås eftersom kostnaderna är 
för höga. Årsmötet röstade avslag på motionen, men en fortsatt 
diskussion kommer att hållas när det är dags att byta elskåpet i fråga. 

2. Motion 2, Förstärkt strömmatning och enskild mätning av el i 
gemensamma garage. 
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås eftersom ändringen ska 
vara till gagn för en majoritet av medlemmarna. Eftersom syftet med 
motionen var att ta fram en policy kring elbilar så uppfylls inte detta 
idag eftersom antal elbilar är få. Men styrelsen mycket positivt på 
miljötänk och kommer att närvara på Trollhättans energis information 
den 3:e maj angående laddstolpsprojektet som de driver.  Årsmötet 
beslutade att avslå motionen. 

3. Motion 3, Avsluta nyhetsbrevutskick 
Avsluta pappersutskick av nyhetsbrev. Se punkt 16 
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4. Motion 4, grupphandla internetuppkoppling via Com Hem 
Se punkt 15 

§10 Ersättning till styrelse, revisorer och övriga ersättningar  
 Styrelsen informerar om nuvarande ersättningar och visar förslag på höjd 
 ersättning.  
 Diskussion uppstår om att vi bör ha en indexhöjning på arvodet så att det 
 ska finnas en tydlighet kring höjningen. Diskussionen fortsätter att det 
 kanske inte är nivån på arvoden som är det avgörande. Istället är det 
 problem att få dagens ”ungdom” att engagera sig.  
 Årsmötet röstade för styrelsens förslag på höjd ersättning. 

§11  Styrelsens förslag till inkomster/utgifter samt debiteringslängd 
 Årsmötet godkänner styrelsens förslag för inkomster, utgifter samt 
 debiteringslängd för 2017. 

§12 Val av ordförande och övriga ledamöter  
 Årsmötet tycker att det är viktig att valberedningen berättar hur länge 
 respektive post ska gälla. I övrigt inga kommentarer på de som blivit 
 nominerade.  

 Årsmötet valde nedanstående ledamöter och suppleanter. 

 Befattning Namn T om Kommentar 

Ordförande Josephine Bordi 2018   

Kassör/ekonomiansvarig ledamot Jonas Emanuelsson 2017 Valberedningen har ej 
identifierat någon kandidat 
till kassörsposten. Därför 
förslår vi att styrelsen även i 
år har en ledamot med 
uttalat ekonomiskt ansvar 
som är kontaktyta mot vår 
redovisningsbyrå. 

Sekreterare Armin Draganovic 2018   

Ledamot Roger Thurhagen 2018   

Suppleant Hans Olof Strömdal 2017   

Suppleant Lennart Fridéhn 2017   

§13  Val av revisorer  

 Årsmötet valde nedanstående revisorer och suppleanter. 

 Befattning Namn T om Kommentar 

Revisor Stig Svantesson 2017   

Revisor Owe Karlsson 2017   

Suppleant Peter Bergqvist 2017   

Suppleant Eric Johansson 2017   



§14  Val av valberedning  
 Årsmötet valde Joakim Sannheim som sammankallande och Dorn-Olof 
 Lundberg som suppleant.  

§15  Beslut om utökat gruppavtal Com Hem 
 Styrelsen (Roger) presenterade skillnaden mellan olika typer av 
 bredbandsuppkopplingar. Sedan gick de vidare och berättade om det 
 erbjudande som vår förening har blivit erbjuden. Nedan visas en översikt 
 på erbjudandet.

 
 Diskussion uppstår hur mycket vi egentligen kan få ut ur vårt nuvarande 
 bredband. Olika siffror, från 30 mb/s – 86 mb/s presenteras av 
 församlingen. Sekreterare har själv kommit upp i 105 mb/s.  

Frågor från årsmötet om vad som händer med de som har bundna avtal? 
Viss oro finns att det kommer bli dubbla kostnader. De som idag sitter på 
bundna avtal på 100 Mbit kommer automatiskt att kunna sägas upp förtid. 

De som har bundna avtal på högre hastigheter än 100mb kommer inte i 
förtid att kunna säga upp sina avtal. Men de kommer däremot att få 
ovanstående rabatt på sina avtal fram tills att de löper ut. Mer information 
om detta kommer ut i medlemmarnas brevlådor snart. 
 
Längden på gruppavtalet för 100 Mbit bredband (internet) är tre år, avtalet 
med Com Hem TV går ut i Augusti 2019. Bra förslag från årsmötet att 
försöka slå ihop dessa avtal. 

Årsmötet röstade med en klar majoritet för förslaget att teckna ett 
gruppavtal med Com Hem för 100 Mbit bredband (internet). Två hushåll 
röstade emot. 
Det nya avtalet kommer att  gälla samtliga medlemmars hushåll och träder 
ikraft 1/7 2017. 

§16 Beslut om informationsvägar till medlemmar 
 Pappersutskick kommer endast ske vid kallelse till årsmöte samt vid 
 halvårsdebitering. 
 Övriga nyhetsbrev skickas ut via e-post,  vara tillgängliga för nedladdning 
 på hemsidan samt kommer vara uppsatta på föreningens anslagstavla. 

§17  Information om asfaltering. 
 Styrelsen informerade om de områden som prioriteras i samråd med 
 Skanska  för 2017. Det är avsatt 150 000  kr.  Fråga uppstod ifall vi har 
 kontakt med olika leverantörer. I dagsläget är det endast Skanska, 
 men Styrelsen tog tacksamt emot kritiken. 
 



§18 Övriga frågor  

 Styrelsen (Daniel) berättade om problemen med trafik på 
  internvägarna. Offerter har tagits in på att sätta upp bommar 
  för att begränsa trafiken, kostnad för detta är mellan 60 000-
  100 000 kr. 
  Ett enigt årsmöte ville inte att styrelsen skulle gå vidare med 
  att sätta upp bommar. 
 

 Andra alternativ som presenterades är att vi har vakter som 
  ronderar och bötfäller de som missbrukar internvägarna.  
 

 Styrelsen informerar om att  alla parkeringsplatser på 
  anläggning 2 är tillgängliga för alla som bor på anläggning 2. 
  Årsmötet tycker att det är en onödig diskussion. Varför pratar 
  vi inte med varandra? Detta borde i första hand tas upp i 
  respektive städlag.  
 

 Vi behöver ha en lösning för parkeringen vid kvarterslokalen, 
  eftersom den hyrs ut så behöver det finnas möjlighet att 
  parkera. Förslag var att ta fram någon lapp som man kan dela 
  ut till hyrande av kvarterslokalen. 
 

 Styrelsen uppmanas kontakta kommunen att sänka 
  hastigheten till 30 km/h på Kaggetorpsvägen. 

§19 Plats där årsmötets protokoll hålls tillgängligt  
 Facebook, hemsida och anslagstavla! 

§20 Mötets avslutande  
 Årsmötet avslutades. 

 

Joakim Sannheim 
Sekreterare 

_________________________________________ 

 

Astor Johansson  Bengt Arne Bohm 
Justerare   Justerare 

________________________________________ ______________________________________________ 


