
 
PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I 

ALFA VISION EK. FÖR. 
MÅNDAGEN DEN 28 MAJ 2007. 

 
§  1. Kjell Hansen önskade de närvarande välkomna till den 21 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 Hakon Stark och Thomas Jacobsen, vilka även ska vara 

rösträknare. 
 
§  5. Som röstlängd godkändes närvarolista, 16 personer fanns närvarande 

representerande 13 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. 
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 ja. 
 
§ 11. Beslut togs att årets vinst på 10 479 (71 235:- ackumulerat) kronor skulle överföras 

till ny räkning samt att 524 överföres till reservfond samt i ny räkning 70 711:- till 
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. Motion har inkommit från Einar Friberg & Ing-Margreth Tallinger enligt följande: 
1. Vi ser gärna att det blir ett utökat utbud bland kanalerna e.g. Animal Planet, 
TV1000, TV4 Film etc. 
2. Vi tycker att Discovery borde bytas till Discovery Mix. 
3. Varför måste man hyra Canal+ i paket om 3 och Disney i paket om 2, vi tycker 
inte det är en bra lösning vi ser gärna att man kan hyra dem var för sig. 
 
Efter styrelsens motivering beslutade stämman att avslå motionen i sin helhet. 
Bilaga 5. 
 

§ 14. Budgeten redovisades och efter genomgång av Kjell Hansen, beslutades att 
fastställa budgeten och att årsavgiften skall vara 1 000 kronor inkl moms per 
hushåll. 
Bilaga 4 
 

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter genomfördes enligt valberedningens 
förslag. 
 
Ordinarie: Omval  Kjell Hansen  2 år 

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

Fyllnadsval  Kenneth Sandberg 1 år 
 

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

Kvarstår  Sven Kihl  1 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 
 



§ 18. Övriga frågor 
 

Ordförande informerade stämman: 
 
Digital-TV  
De analoga sändningarna släcks i oktober. ALFA tar emot digitalt sedan länge, men 
omvandlar signaler till analog teknik för att medlemmarna ska kunna ta emot 
programmen utan digitalbox vid varje TV. Vissa problem finns med mottagningen 
av de marksända digitala programmen. Detta beror troligen på de unika 
mottagningsförhållanden som råder i Kullabygden med många reflexer. 
Teracom har varit och gjort mätningar utan att finna några problem. 
 
Undersökning pågår kring att sända digitala signaler i näten. Någon tydlig bild 
finns inte idag, men kommer troligen att bli tydlig till hösten 2007. 
 
HDTV undersöks också. Dock finns inte särskilt mycket teknik klar för detta idag. 
 
Programutbud. 
Idag finns 43 program i utbudet. 16 finns i basutbudet varav 5 finns för medlemmar 
som enbart är med i en samfällighetsförening. 
Efterfrågan för Kanal 9 har ej varit hög..  
Årlig enkät kommer att göras ang. medlemmarnas programintresse, som underlag 
för styrelsens beslut. 
 
Elavtal  
Nytt avtal gäller från nyår 2007. Priset för kvartal 3 blir 28,77 öre /kWh. 
Motsvarande treårsavtal ligger på 48 öre/kWh. 
 
Övrigt 
Myresjöområdet blir klart under året med 14 nya fastigheter.  
Ytterligare ca 200 villor kommer att byggas på båda sidor om Äsperödsvägen. 
På förslag beslutades att kommande årsredovisning ska innehålla 
styrelseledamöternas funktion. 
  

§ 19. Ordförande Kjell Hansen tackade de närvarande för det gångna året och riktade ett 
särskilt tack till styrelsen, revisorer och valberedningen.  
Därefter förklarades mötet för avslutat. 

 
Lerberget 2007-05-28 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Rune Svennelid   Kjell Hansen 
 
 
Justeras 
 
 
 
………………………………………….. ……………………………………….  
Hakon Stark    Tomas Jakobsen 


