
Sid. 1(3) 

 
PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I 

ALFA VISION EK. FÖR. 

FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011. 

TORSDAGEN DEN 31 MAJ 2012. 

 

§  1. Kjell Hansen önskade de delägare välkomna till den 26 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 Peder Vale och Peter Thyselius vilka även ska vara 

rösträknare. 

 

§  5. Som röstlängd godkändes närvarolista, 17 personer fanns närvarande 

representerande 16 medlemmar/röster sam föreningens revisor. 

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 och lades därefter till 

handlingarna. Bilaga 2. 

 

§ 10. Efter godkännande av förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen, resultat och 

balansräkningen ställdes frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna året, svarade stämman enhälligt ja. 

 

§ 11. Beslut togs att av årets förlust på 8 812:- (ackumulerat 325 731:- ) kronor disponeras 

så ackumulerad vinst, 325 731:- överföras till ny räkning i dispositionsfonden. 

 

§ 12. Stämman beslutade om 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. 
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Beslutades att revisorernas uppgifter fördelas på en huvudrevisor och en biträdande 

revisor. Beslutades om oförändrade arvoden till revisorerna enligt följande: 

Huvudansvarig revisor 5500 kronor per år, och för biträdande revisor 2500 kronor 

per år.  

 

§ 13. Inga motioner har inkommit till årsmötet. Ordförande konstaterade att föregående 

års motion ang. utökat basutbud inte kunnat genomföras pga av föreningens 

ekonomiska situation. 

 

§ 14 Budgeten för 2012 redovisades och efter genomgång av Kjell Hansen, beslutades 

att fastställa budgeten och att årsavgiften skall vara oförändrad 1 300 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 

    Olle Andersson 1 år 

  Omval  Roland Stenberg 2 år 

 Nyval  Jonas Svensson 2 år 

   Anja Ek  2 år 

 

Suppleanter: Fyllnadsval  Stefan Lundström 1år 

Nyval  Claes Cronqvist 2 år 

    Peder Vale  2 år 

 

§ 16. Val av revisorer och suppleanter genomfördes enligt valberedningens förslag. 

 

 Ordinarie: Omval Huvudansvarig Lisbeth Brittmar 1 år   

 Omval Biträdande Bo Nilsson  1 år 

 

 Suppleanter: Omval  Sten Nilsson  1 år 

  Omval  Eva Hedin  1 år 

 

§ 17. Val av valberedning, enligt styrelsens förslag. 

 

  Omval   sammankallande Christer Möllergren 1 år 

Omval  Bertil Ziegler  1 år 

Omval  Kenth Lindgren 1 år 
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§ 18. Övriga frågor. 

Ordförande informerade om att elavtalet gäller ett år till fram till den 30/6 2013. 

Avtalet har visat sig förmånligt och vi har inte drabbats av elområdesavgifter. 

TV-nätet har drabbats av bekymmer pga av bristande teknisk utrustning. TV 24 HD 

har införts under 2012. Översyn sker av det digitala tilläggsutbudet och 

diskussioner pågår med några leverantörer.  

 

 

§ 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 2012-05-31 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Rune Svennelid   Kjell Hansen 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

………………………………………….. ……………………………………….  

Peder Vale     Peter Thyselius 


