
Protokoll 

fört vid extra föreningsstämma med Såningsvägens första samfällighet måndagen 
den 29 september  2014 kl 19.00 i Stora klubbhuset vid Viksjövallen.   

 

§ 1  Stämman öppnas 

Föreningens ordförande Mikael Ögrim (71) hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
den extra föreningsstämman öppnad.  

§ 2  Val av ordförande för stämman  

Till ordförande för stämman valdes Göran Malmborg (201).   

§ 3  Val av sekreterare 

Till sekreterare för stämman valdes Per-Magnus Selinder (47).  

§ 4 Justeringspersoner samt rösträknare 

Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Stefan Källström (31) samt Jesper 
Wiberg (147). Till rösträknare valdes justeringspersonerna samt Benny  Andersson (109) och 
Åke Jenelius (131) 

§ 5 Stämmans utlysning 

På frågan om stämman hade utlysts i stadgemässig tid (senast två veckor före stämman) 
meddelade sekreteraren att tid och plats angetts i Såningsbladet nr 5 – 2014, som distribuerats 
den 19 juni. Handlingar för stämman hade distribuerats med Såningsbladet nr 6 – 2014 den 14 
september. Stämman konstaterade att den blivit behörigt utlyst.  

§ 6 Justering av röstlängd  

Enligt namnlista (bilaga 1 till originalprotokollet) var 83 fastighetsägare representerade, 
inklusive 8 via fullmakt.  

§ 7 Dagordning 

Det utsända förslaget till dagordning föredrogs. Thomas Säll (169) föreslog att frågan om 
omprövning av hos Lantmäteriet  så att föreningen också formellt kan förvalta kabel-tv-
bredband och telefonianläggingen skulle behandlas efter frågan om kollektivanslutning av  
bredband.  

Stämman beslöt 

att godkänna styrelsens förslag till dagordning och därmed avslå Thomas Sälls ändringsförslag 

§ 8  Ansökan om omprövning av kabel TV-, bredband- och telefonianläggningen 
som gemensamhetsanläggning 

Styrelsen hade funnit, att olika styrelser genom åren har trott, att kabel-tvanläggningen i och 
med beslut om stadgeändring 1992, då kabel-TV-föreningen upphörde och överfördes till 
samfällighetsföreningen, därmed också formellt ingick som gemensamhetsanläggning inom 
samfälligheten. En formell ansökan om omprövning hos Lantmäteriet skedde dock inte. 
Styrelsen föreslår därför stämman att fatta ett formellt beslut att genomföra en ansökan om 
omprövning hos Lantmäteriverket för att förrättning ska kunna ske och så att 
samfällighetsföreningen formellt kan förvalta kabel TV-, bredband- och telefonianläggningen. 



Därmed rättas det till som borde ha gjorts för över 20 år sedan. Ärendet föredrogs av Ingemar 
Karlsson (5).  
 
Stämman beslöt med acklamation  
att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om omprövning hos Lantmäteriverket så att förrättning 
kan ske,  så att samfällighetsföreningen också formellt skall förvalta kabel TV-, bredband- och 
telefonianläggningen. 

§ 9  Kollektiv anslutning av bredband och utökade tjänster från Com Hem AB. 

Bredbandsgruppen har utrett olika lösningar från fiberoptik till nytt avtal med Com Hem. 
Samråd har också skett med närliggande samfällighetsföreningar - där en jämförelse gjorts med 
Tröskvägen, som beslutat att investera i fiberoptik genom lån på 15 år.  

Utifrån bredbandsgruppens utredning föreslår styrelsen att samfällighetsföreningen beslutar att 
ge styrelsen i uppdrag att teckna ett nytt avtal med Com Hem som innebär kollektiv lösning för 
utökade tjänster.  

Avtalet idag löper till november 2015, men skall sägas upp ett år tidigare. Om stämman beslutar 
ge styrelsen i uppdrag att teckna nytt avtal, träder det kraft tidigast per den 1 januari 2015 och 
gäller tre år framåt. 

Styrelsen har därmed valt att inte föreslå en lösning med fiberoptik för närvarande, bl.a. mot 
bakgrund av den enkät som bredbandsgruppen genomfört samt att det skulle binda förening 
vid upplåning för lång tid framåt.  

Ärendet föredrogs av Kent Schuler (101) samt Ingemar Karlsson (5) vilka också besvarade en 
rad frågor i ärendet. Efter en lång debatt  
 
beslöt stämman med acklamation 
att ge styrelsen i uppdrag att teckna nytt avtal för en treårsperiod med Com Hem. Detta innebär 
kollektiv lösning för utökade tjänster till en, för de allra flesta, betydligt lägre kostnader än de 
som var och en betalar idag. 

§ 10 Frågan om arvodering till styrelse m.fl. 

Årsstämman 2014 hade beslutat att styrelse, suppleanter samt reparationsgruppen skulle 
befrias från årsavgiften. Därefter väcktes frågan om skattskyldighet. Detta resulterade dels i att 
samtliga berörda frivilligt har anmält eftertaxering för år 2013 efter kontakt med 
skattemyndigheten (dvs. att de själva har fått betala skatt samt att samfälligheten har betalat 
arbetsgivaravgift för år 2013), dels att alla berörda personer tills vidare betalat årsavgiften för 
2014 och alltså inte uppburit någon ersättning för sina uppdrag i avvaktan på stämmobeslut..  

Revisorerna föreslog nu, att det redan beslutade arvodet för 2014 räknas upp med 30 procent 
som kompensation för skattepliktighet av arvodet. Till detta har föreningen att betala 
arbetsgivaravgifter för 2014. Allt detta innebär betydande merkostnader för föreningen, då 
detta inte legat i budgetbeslutet för vare sig 2013 eller 2014.  

Till nästa årsstämma avser revisorerna att återkomma med förslag till nytt system för arvoden 
för 2015 och kommande år. Ärendet föredrogs av Ann-Marie Böhrens (161) (revisorssuppleant) 
som inträtt som revisor då ordinarie Gunnar Gudmundsson avflyttat. 

 
Stämman beslöt med acklamation 

att bifalla revisorernas förslag om kompensation  för beskattning av arvode till styrelse m.fl. för 
år 2014. 



§ 11  Stämmoprotokoll  

Sekreteraren meddelade att protokoll från denna extrastämma enligt stadgarna skall var 
tillgängligt för medlemmarna senast 14 dagar efter stämman. Justerat protokoll kommer att 
distribuerats via Såningsbladet inom föreskriven tid.  

§ 12  Avslutning 

Ordförandet förklarade extrastämman avslutad. 
 

 


