
 
 
 
 
 

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I 
ALFA VISION EK. FÖR. 

TORSDAGEN DEN 9 MAJ 2005. 
 
§  1. Kjell Hansen önskade de närvarande välkomna och förklarade föreningsstämman 

öppnad. 
 
§  2. Till ordförande för stämman valdes Kjell Hansen. 
 
§  3. Till sekreterare för stämman valdes Rune Svennelid. 
 
§  4. Till justeringsmän samt rösträknare valdes Inge Karnehall och Bente Jakobsen, 

vilka även ska vara rösträknare. 
 
§  5. Som röstlängd godkändes närvarolista, 14 personer fanns närvarande 

representerande 13 medlemmar/röster. 
Bilaga 1 

 
§  6. Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna. 
 
§  7. Styrelsens förvaltningsberättelse redovisades och godkändes och lades till 

handlingarna. 
Bilaga 2 
 

§  8. Revisorernas berättelse redovisades, godkändes och lades till handlingarna. 
 Bilaga 2 
 
§  9. Resultat och balansräkning redovisades och godkändes av stämman och lades 

därefter till handlingarna. Bilaga 2. 
 
§ 10. På frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för det gångna året svarade 

stämman ja. 
 
§ 11. Beslut togs att årets vinst på 170 233 (32 538 :- ackumulerat) kronor skulle 

överföras ny räkning  



 
§ 12. Stämman beslutade om oförändrade arvoden enligt styrelsens förslag 

Ordförande, kassör och sekreterare: 2000 kronor + 300 kronor per bevistat 
styrelsemöte. 
Övriga styrelseledamöter: 300 kronor per bevistat styrelsemöte 

 Revisorer: 2000 kronor per år och revisor. 
 
§ 13. Inga motioner har inkommit. 

 
§ 14 Stämman tog första beslut om stadgeändringar i enlighet med styrelsens förslag.  

Vidare beslöts att följande text tas bort från § 6. ” dock tidigast trettio (30) dagar 
efter årsstämman.” 
Bilaga 3. 

  
§ 15. Budgeten redovisades och efter genomgång av Kjell Hansen, beslutades att 

årsavgiften skall vara 1 000 kronor inkl moms per hushåll. 
Bilaga 2 
  

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter genomfördes enligt valberedningens 
förslag. 
Bilaga 4 

 
Ordinarie: Omval   Kjell Hansen  2 år 
    Rune Svennelid 2 år 
    Eddie Olsson  2 år 
    Magnus Johannesson 2 år 
 Kvarstående   Roland Stenberg 1 år 
    Kristian Malvander 1 år 
    Bob Zehter  1 år 
 
  

Suppleanter: Nyval  Dan Jürgenson 2 år 
  Kvarstående  Kenneth Sandberg 1 år 

  Sven Kihl  1 år 
  
 
§ 17. Val av revisorer och suppleanter genomfördes enligt valberedningens förslag. 

Bilaga 4 
 
 Ordinarie: Omval  Bo Matsson  1 år 
    Bo Nilsson  1 år 
 
 Suppleanter: Omval  Sten Nilsson  1 år 
  Nyval  Olle Andersson 1 år 
 
§ 18. Val av valberedning, enligt styrelsens förslag. 
 
  Omval  Christer Möllergren 1 år 

Stefan Olsson 1 år 
 



 
§ 19. Övriga frågor 

Ordförande informerade om innebörden av nedsläckningen av det analoga 
markbundna TV-nätet. ALFA kommer att fortsätta att förse hushållen med ett 
basutbud av TV-kanaler utan digitala boxar. 
Dansk TV-2 kommer att flyttas från det generella utbudet till att bli tillgänglig 
endast för ALFA:s medlemmar. 
Fråga ställdes ang. när Barnkanalen och Kunskapskanalen kommer i ALFA:s 
nät. Ordförande meddelande att dessa inte får omvandlas till analoga signaler 
och därmed går de ej att sända ut i nätet i dagsläget. Frågan utreds vidare av 
styrelsen. 
Ordförande berättade om felsituationen i nätet och poängterade att det är vanligt 
med fel i antennkablarna hemma i bostäderna. 
Digital-TV kommer att sändas ut i nätet för Canal+ paketet. Detta medger 5 
kanaler. Vidare kommer säsongskortet att finnas tillgängligt. Installationen 
beräknas vara klar under augusti 2005. Detta kommer dock bara att vara 
tillgängligt i de nät som har god kvalitet. I dagsläget gäller detta fastigheterna i 
samfällighet nr 6, Myresjöområdet och hyreshusen på Rättarevägen.  
Showtime, Viasat Sport 2 och 3 kommer i dekoderutbudet.  
Ordförande uppmanade medlemmarna att komma med förslag och önskemål om 
förändringar i programutbudet. 
  

§ 20. Kjell Hansen tackade för det gångna året och riktade tack till styrelsen och 
valberedningen. Ett särskilt tack till Karl-Axel Ullman som lämnar oss som 
revisor och till Bruno Henriksson för sitt arbete i styrelsen. Därefter förklarades 
mötet för avslutat. 

 
 
Lerberget 2004-05-09 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Rune Svennelid   Kjell Hansen 
 
 
Justerad 
 
 
 
 
 
………………………………………….. ……………………………………….  
Inge Karnehall   Bente Jakobsen 

   


