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Styrelsen for Videdalshus Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 1/1-31/12 2015.

Förvaltningsberättelse
Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: förvärva och
underhålla centralanläggningar för radio och TV med utrustning för bredband jämte vidaredistribution
av kabel-TV till fastigheterna inom föreningens område (delar av Videdal/Virentofta i Malmö) och att
inköpa det gemensamma TV-kanalutbudet samt i övrigt verka för trivsel och trevnad inom området.
I juni månad erbjöds VEF att ansluta sig till Malmö stads fibernät. Därefter har styrelsen arbetat intensivt
för att VEF skall få både en ekonomisk och kvalitativ fiberanslutning.
Medlemmar/anslutna hushåll
Under 2015 har samtliga köpare av fastigheter inom föreningens område övertagit säljarnas medlemskap
i VEF när mäklare upplyst köparen om villkoren. Oftast är det information till ny ägare nödvändigt då
vissa mäklare inte ger tillräcklig information om VEF.
Under året har styrelsen arbetat med information om fiberanslutningen, vilket resulterat i att vid
årsskiftet hade 7 tidigare utträdda hushåll återansökt om medlemskap i VEF.
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 384 anslutna hushåll, vilket är 7 fler än föregående år.
Styrelsen
Vid årsstämman 2015-05-19 deltog 50 medlemmar, 3 fullmakter samt Brf Malmöhus 42. Summa 95
röster.
Följande val gjordes:
- Ordförande, Uno Alpfors på 2 år.
- Två styrelseledamöter, Bengt-Olof Andén och Mats Lundqvist på 2 år.
- En styrelsesuppleant, Henrik Linder på ett 1 år.
Styrelsen består dessutom av Ali Veysel och Johan Wångklev.
Under arbetsåret 2015-2016 hölls Årsstämma den 19 maj och Extrastämma den 6 oktober.
Deltagare i styrelsemöten (inkl Stämmor):
Närvarande
Uno Alpfors
Mats Lundquist
Bengt-Olof Andén
Johan Wångklev
Ali Veysel
Henrik Linder

Antal möten
10
9
10
6
10
8

Uppdrag
Ordförande
Vice ordf./ekonomi
Medlemsregister/försäljningar/blanketter
Sekreterare/arkivansvarig
TV-kontaktman
Suppleant

Under verksamhetsåret har 2 möten skett hos Sydantenn AB angående kommande utbyggnad av
fibernätet och under hösten/vintern har information om nya nätet sänts ut till alla medlemmar.
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Arvoden och ersättningar/kronor
Utbetalt år

2015

2014

2013

Ersättning från Årsstämman
till Årsstämman

2014
2015

2013
2014

2012
2013

Styrelsearvode kr
Möten/övriga ersättningar kr
Utdelning

15 000
37 000
2 484

15 000
36 000

15 000
39 750

SUMMA KRONOR

54 484

51 000

54 750

Revisor och revisorssuppleant
Kim Månsson är revisor i föreningen och Torben Andersson är revisorssuppleant.
Båda omvaldes vid Årsstämman 2015-05-19.
Redovisningen
Den ekonomiska redovisningen har utförts av Svensk Ekonomi-Tjänst i Malmö AB.
Valberedningen
Stämman 2015 valde till ny valberedning Sonny Johansson och Henrik Axelsson.
TV - kontaktman
Ali Veysel (040-49 35 74) Kvällstid före 21:00. Är föreningens kontaktman gällande TV. Felanmälan
skall under arbetstid göras till SYDANTENN o TELE AB 040-14 18 80.
Resursperson
Eber Ohlsson har liksom under tidigare år på ett föredömligt sätt och utan ersättning varit webbredaktör
för föreningens webbplats/hemsida (www.videdalshus.se).
Ekonomi
Resultatet för 2015 blev ett marginellt överskott på 13 837 kr. Vid årsstämman 2015 beslöts en höjning
av årsavgiften från 2 400 till 2 600 kr.
Övrigt om föreningen under verksamhetsåret.
Föreningens 50-årsfirande gick på 6 000 kr och årets informationer om villafiber och extramöten har
kostat VEF c:a 5 000 kr inkl. lokalhyror, förutom vanliga årsmötet.
Under hösten informerade VEF ett antal gånger vilket medförde ökade tryckningskostnader.
Glädjande är dock att flera icke-medlemmar har återanslutit sig till föreningen. Detta arbete fortsätter för
att om möjligt få en 100-procentig anslutning till det nya fibernätet 2017.

