
 
PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I 

ALFA VISION EK. FÖR. 
MÅNDAGEN DEN 26 MAJ 2008. 

 
§  1. Kjell Hansen önskade de närvarande välkomna till den 22 stämman och 

förklarade föreningsstämman öppnad. 
 
§  2. Till ordförande för stämman valdes Kjell Hansen. 
 
§  3. Till sekreterare för stämman valdes Rune Svennelid. 
 
§  4. Till justeringsmän valdes Kaj Svärdh och Anja Ek, vilka även ska vara 

rösträknare. 
 
§  5. Som röstlängd godkändes närvarolista, 20 personer fanns närvarande 

representerande 19 medlemmar/röster. 
Bilaga 1 

 
§  6. Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna, senast tre veckor före stämman. 
 
§  7. Styrelsens förvaltningsberättelse redovisades och godkändes och lades till 

handlingarna. Frågor kring framtiden för ALFA med tanke på att 
Samfällligheterna gräver fiber belystes. 
Bilaga 2 
 

§  8. Revisorernas berättelse redovisades, godkändes och lades till handlingarna. 
 Bilaga 3 
 
§  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 enhälligt ja. 
 
§ 11. Beslut togs att av årets vinst på 178 124 (ackumulerat 248 835:- ) kronor skulle 

8 906:- överföras till reservfond och resterande, 239 929 :- överföras till ny 
räkning i dispositionsfonden. 
 



§ 12. Stämman beslutade om oförändrade arvoden enligt styrelsens förslag. Dock 
utgår ej arvode till kassören eftersom annan ersättning lämnas för nerlagt arbete. 
Ordförande 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 till årsmötet  
 
§ 14. Budgeten redovisades och efter genomgång av Kjell Hansen, beslutades att 

fastställa budgeten och att årsavgiften skall vara 1 100 kronor inkl moms per 
hushåll. 
Bilaga 4 
 

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter genomfördes enligt valberedningens 
förslag. 
 
Ordinarie: Kvarstår  Kjell Hansen  1 år 

    Rune Svennelid 1 år 
    Eddie Olsson  1 år 
    Magnus Johannesson 1 år 
  Omval  Roland Stenberg 2 år 
    Kristian Malvander 2 år 

  Kenneth Sandberg 2 år 
 

Suppleanter: Kvarstår  Dan Jürgenson 1 år 
  Omval  Tomas Jakobsen 2 år 

Nyval  Anja Ek  2 år 
 
§ 16. Val av revisorer och suppleanter genomfördes enligt valberedningens förslag. 

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

Ing-Magreth Tallinger 1 år 
Styrelsen utser 3e personen 
 

 



 


