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Extra stämma den 24 oktober 2009
1.

Val av ordförande för stämman

Deltagarna väljer Lars-Peter Jonsson till ordförande på mötet.
2.

Val av sekreterare vid stämman

Deltagarna väljer Christer Wallentin till sekreterare vid stämman.
3.

Val av två protokollsjusterare som vid behov är
rösträknare

Deltagarna väljer Ronny Klang och Ingvar Tingvall till justeringsmän och rösträknare.
4.

Upprättande av en närvarolista och röstlängd

Sekreteraren ber de närvarande att skriva på en lista som går runt i
salen. Den visar att 36 personer är närvarande, se bilaga 1.
5.

Godkännande av kallelsen till stämman

Enligt stadgarna § 13 ska kallelse till stämma utfärdas skriftligen av
styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före
stämman.
Lars-Peter Jonsson berättar att styrelsen delade ut en skriftlig
kallelse i alla brevlådor den 18 september. Kallelsen sattes också
upp på föreningens anslagstavla och lades ut på Gyllerödwebben.
Några dagar senare skickades kallelsen per post till medlemmar
som inte är mantalsskrivna i Mölle.
Den 14 oktober delades informationshäftet ut i alla brevlådor.
Häftet fanns samtidigt som pdf-fil på hemsidan. Det skickades
också till dem som inte bor stadigvarande i Gylleröd.
Mötet beslutar att godkänna kallelsen.
6.

Styrelsens förslag till dagordning

Lars-Peter Jonsson redovisar förslaget till dagordning, se bilaga 2.
Förslaget finns dels i informationshäftet, dels separat vid mötet.
Jämfört med förslaget i kallelsen har styrelsen flyttat upp punkten
”Presentation av inkomna motioner” i enlighet med förslaget i
inledningen till Åke E Anderssons motion.
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 28 oktober 2009 • sidan 2 av 2

7.

Presentation av inkomna motioner

Lars-Peter Jonsson konstaterar att en motion har kommit in. Han
läser upp Åke E Anderssons motion, se bilaga 3.
8.

Samfällighetens TV-anläggning

Christer Wallentin redogör kortfattat för innehållet i det häfte som
delades ut före mötet som ett beslutsunderlag. Han presenterar
också styrelsens yttrande över Åke E Anderssons motion och
styrelsens förslag till beslut, se bilaga 4.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag
att avslå punkt 1 och 2 i Åke E Anderssons motion,
att ge styrelsen i uppdrag att omgående utreda alternativ B, det vill
säga en ombyggnad av samfällighetens anläggning till fibernät.
Syftet med uppdraget är att få fram ett underlag som gör det
möjligt för föreningen att välja mellan de två alternativen, och
att Åke E Anderssons motion därmed anses besvarad.
Beslutet är enhälligt.
Lars-Peter Jonsson redovisar styrelsens tidsplan: Under januari
2010 blir det ett informationsmöte om fibernät och sedan kallar
styrelsen till en extra stämma under februari för beslut i frågan.
Lars-Peter konstaterar vidare att styrelsen kommer att ta fasta på
Cecilia Odgaards förslag att ge alla medlemmar möjlighet att
lämna in frågor om fibernät; dessa kommer att ingå i den förestående undersökningen av detta alternativ.
Vid protokollet

Christer Wallentin
sekreterare
Justeras den 28 oktober 2009

Lars-Peter Jonsson

Ronny Klang

Ingvar Tingvall
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Närvarande den 24 oktober 2009
Bengt Bring
Pippi Brodén
Christina Bunke
Pär Bunke
Jan Christenson
Per Christiansson
Sune Eriksson
Anders Falkenius
Staffan Gribel
Carola Hannah
Leif Houghton
Ingalisa Jagaeus
Sture Jagaeus
Torsten Johansson
Lars-Peter Jonsson
Ronny Klang
Kjell Larsson
Charlotte Lund
Kjell-Åke Möller
Christer Nilsson
Doris Nilsson
Cecilia Odgaard
Henrik Orwén
Jan-Erik Persson
Stina Persson
Björn Pålsson
Nils Romander
Annika Schoug
Torsten Starfelt
Sven Stedt
Lena Strandmark
Elisabeth Södergren
Ingvar Tingvall
Kerstin Wahlund
Christer Wallentin
Ragna Wallentin

Ålgränd 2
Krokgränd 5, Sillgränd 39
Ålgränd 13
Ålgränd 13
Garngränd 15
Sillgränd 4
Garngränd 11
Garngränd 8
Sillgränd 41
Sillgränd 39
Sillgränd 45
Ålgränd 11
Ålgränd 11
Sillgränd 49
Ålgränd 9
Garngränd 2
Garngränd 7
Sillgränd 41
Sillgränd 9
Ålgränd 8
Sillgränd 33
Krokgränd 16
Sillgränd 1
Garngränd 1
Garngränd 1
Ålgränd 6
Sillgränd 2
Krokgränd 1
Garngränd 5
Krokgränd 1
Ålgränd 14
Garngränd 4
Ålgränd 10
Krokgränd 13
Garngränd 13
Garngränd 13

Bilaga 2 • Extra stämma den 24 oktober 2009
GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till extra stämma
om tv-frågan
Gylleröd den 18 september 2009

tid		

Lördagen den 24 oktober 2009 klockan 14.00

plats		

Stationshuset, Mölle

dagordning 1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Val av två protokollsjusterare
4. Samfällighetsföreningens tv-anläggning.
		 Diskussion och beslut om anläggningens
		 fortsatta inriktning
5. Behandling av inkomna motioner
6. Övriga frågor
+
Motioner Stadgarna § 14: «Medlem kan genom motion väcka
förslag rörande föreningens verksamhet.» Detta gäller även en
extra stämma. Motionerna ska lämnas till styrelsen senast en
vecka före stämman.
Fullmakt Kommentar till § 17 i stadgarna: «En medlems rösträtt
kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en
medlem.» Vi bifogar en blankett för fullmakt.
Beslutsunderlag Vi arbetar på ett underlag inför stämman
med uppgifter om den nuvarande anläggningen, tänkbara
alternativ, resultatet av medlemsenkäten etcetera. Vi räknar med
att kunna dela ut materialet minst en vecka före mötet.
Frågor Hör av er till oss i styrelsen! Kontaktuppgifter finns på
anslagstavlan och på www.gyllerod.se.
Välkomna! Styrelsen

Följ diskussionen
på föreningens
hemsida:
www.gyllerod.se
Gör gärna själv ett
inlägg!

Med den här kallelsen
följer en enkät om
tv i Gylleröd. Det är
viktigt att alla svarar
för att resultatet ska bli
rättvisande.
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Förslag till dagordning

…………………………………………………………………………….

1.

Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare vid stämman
3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare
4. Upprättande av en närvarolista och röstlängd
5. Godkännande av kallelsen till stämman
6. Styrelsens förslag till dagordning
7.

Presentation av inkomna motioner

8. Samfällighetens TV-anläggning. Diskussion och beslut om
anläggningens fortsatta inriktning
9. Övriga frågor
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Bilaga 4 • Extra stämma den 24 oktober 2009

Styrelsens yttrande över Åke E Anderssons motion:

Utred fibernät nu!
det har gått mer än 30 år sedan
samfällighetens tv-anläggning togs i bruk
– en lång tid i den digitala tidsåldern. År
1975 kändes tre kanaler lyxigt, i dag finns
det väldigt många att välja på, och nya
kommer hela tiden till. Begränsningen till
tretton kanaler tillgodoser inte medlemmarnas skiftande intressen.
Gylleröds kabelnät är dyrt i drift och inte
att lita på. Ledningarna och utrustningen
är sliten, och fel uppstår utan förvarning.
Bildkvaliteten är varierande från tid till
annan, mellan medlemmarna och mellan
de olika kanalerna.
Systemet med vidaresändning av program
i ett kabelnät innebär att föreningen får
betala visningsrätter, och dessa kostnader
har ökat snabbt för att i dag ligga på drygt
50 000 kronor per år.
Vår slutsats är klar: Den nuvarande tvanläggningen har snart tjänat ut. Det kostar för mycket att underhålla ett gammalt
system som den tekniska utvecklingen har
sprungit ifrån.
Vi anser att det vore slöseri att lägga
medlemmarnas pengar på att utveckla anläggningen. Därför kan vi inte instämma
i förslaget i Åkes motion att systemet ska
anpassas för att kunna ta emot de nya,
digitala sändningarna av dr1 och dr2.

Som vi ser det står föreningen inför två
alternativ:
a. Den nuvarande anläggningen läggs

ned inom ett eller två år. Medlemmarna
skaffar egna lösningar, till exempel med
parabol eller bredband, se sidan 8–11.
I samband med nedläggningen begär
föreningen en ny förrättning av Lantmäteriet för att få en ändring i anläggningsbeslutet, se sidan 3.

b. Föreningen bygger om den nuvarande
anläggningen till fiberoptik. Det nya nätet
ansluts till stadsnätet, se sidan 12. I detta
alternativ behövs ingen ändring i anläggningsbeslutet.

Vi föreslår att extrastämman beslutar

att avslå punkt 1 och 2 i Åke E
Anderssons motion,

att ge styrelsen i uppdrag att omgående
utreda alternativ b, det vill säga en ombyggnad av samfällighetens anläggning
till fibernät. Syftet med uppdraget är att
få fram ett underlag som gör det möjligt
för föreningen att välja mellan alternativ
a och b, och
att Åke E Anderssons motion därmed

anses besvarad.
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