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FÖRENINGSSTÄMMA  
 
Härmed kallas du som medlem och delägare i ALFA VISION ek. för. till FÖRENINGSSTÄMMA  
måndagen den 24 maj 2010 kl. 19.00.  
 
Plats: Lerbergets Kyrka, Samlingsalen. 
 
Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 16 maj 2010 under adress: 
ALFA VISION ek för, Box 149, 263 22  HÖGANÄS eller till e-post info@alfavision.se 
 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga före mötet på vår hemsida www.alfavision.se . 
De kan även beställas hos sekreteraren på telefon 33 01 01. 
På hemsidan publiceras även motionerna 1 vecka före mötet. 
 

Dagordning vid föreningsstämman 
 
§ 1. Föreningsstämmans öppnande  
§ 2. Val av ordförande för föreningsstämman 
§ 3. Val av sekreterare för föreningsstämman 
§ 4. Val av 2 justeringsmän, vilka även ska vara rösträknare 
§ 5. Fastställande av röstlängd 
§ 6. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse 
§ 8. Revisorernas berättelse 
§ 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 
§ 12. Fastställande av arvoden 
§ 13. Motioner 
§ 14. Fastställande av budget och årsavgift (föreslås höjd med 100kr till 1200 kr) 
§ 15. Stadgeändring. (Förslag om ändring av maximalt tillåtna årsavgift från 1 500 till 1 800 kr) 
§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
§ 16. Val av revisorer och suppleanter 
§ 17. Val av valberedning 
§ 18. Övriga frågor 
§ 19. Föreningsstämmans avslutande 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

ALFA VISION ekonomisk förening 
Styrelsen  
 
 
OBS! Mer information om Digital TV, anledning till den föreslagna höjningen av årsavgiften och 
stadgeändringen finns på motsatta sidan av denna kallelse. 



Höjning av årsavgiften 
 
Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften från 1100 kr till 1200 kr. Detta sker i samband med en 
planerad förändring av basutbudets program där vi lägger till 4 program och tar bort ett.  
De nya programmen blir TV4 Plus, TV4 Fakta, TV4 Sport och Animal Planet.  
TV4 Sport ersätter alltså Eurosport som försvinner från basutbudet. 
Höjningen av årsavgiften motsvarar ca hälften av vår kostnadsökning för dessa program. Den andra 
halvan räknar vi med ska rymmas inom ramen för tidigare årsavgift. 
 
Stadgeändring 
 
ALFA:s stadgar har en paragraf som maximerar årsavgiften, för att inte stora oplanerade höjningar 
ska kunna ske. Eftersom bestämmelsen finns i våra stadgar, så måste det till två stämmobeslut för 
ändring. En fråga som diskuteras är att utöka basutbudet ytterligare. Eftersom priserna på de olika 
programmen varierar vill styrelsen ha större rörelseutrymme i förslagen till framtida föreningsstämmor. 
 
Styrelsen föreslår därför en höjning av maxgränsen för årsavgiften från 1500 kr till 1800 kr inkl moms,  
 
Ändring av årsavgiften inom dessa ramar kan då fattas vid en enskild föreningsstämma.  
 
Digital-TV 
 
Det nya basutbudet med 19 program kommer att levereras såväl analogt som digitalt 
I det digitala basutbudet kommer en del program att kodas. Detta är vi ålagda enligt de avtal vi tecknar 
med programbolagen. Detta gäller i dagsläget följande program: TV 3, Kanal 5, TV4 +, TV4 Fakta, 
TV4 Sport och Animal Planet. 
 
Det betyder att din digitalmottagare i TV:n eller Boxen måste kunna hantera kodningstekniken 
CryptoGuard. De boxar vi redan levererat klarar naturligtvis detta. För att öppna kodningen behöver 
man köpa ett programkort till TV:n eller boxen och det kommer ALFA att sälja. Kortet behövs för att 
kunna ta emot samtliga digitala kanaler i basutbudet. 
Mer detaljerad information kommer att lämnas så fort erbjudande och priser är helt klara.  
 
Tilläggsutbud 
 
Styrelsen arbetar för fullt för att tilläggsutbudet ska digitaliseras. Det betyder att samma box som 
används för det digitala basutbudet också kan användas för tilläggsutbudet. Det är samma 
programkort som behövs för såväl basutbud som tilläggsutbud.  
 
Utbudet är inte fastställt än, men som det ser ut idag, kommer utbudet att utökas väsentligt. Vi vill 
gärna även kunna leverera HD-kanaler till våra medlemmar.  
 
Vi hoppas kunna vara igång med vårt tilläggsutbud den 1 september 2010. 
 
Digitalboxar 
 
Vi  kommer att sälja boxar och rekommendera vilka som fungerar bäst i vår anläggning 
Det kommer att finnas boxar för digital-TV, HD-TV och HD-TV med inspelningsmöjlighet. 
 
Vi återkommer med ytterligare information så fort vi fått alla avtal på plats, kanalplan och priser 
fastställda. Förhoppningsvis kan vi presentera det mesta på vårt årsmöte den 24 maj. 
 
 
Tidplan 
 
Vi planerar att det nya basutbudet ska vara igång den 1 juni. 
När det gäller digitalt tilläggsutbud, så beräknar vi att detta är på plats den 1 september. 
Tidpunkterna är preliminära så titta därför på TV:ns informationskanal eller på vår hemsida för de 
senaste uppdateringarna. 


