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Protokoll bifogas.
Bilagorna: Årsredovisning, Revisionsberättelse och Arvoden har redan
utsänts med kallelsen till stämman.
Sammandrag:
*
De närvarande representerade 107 andelar.
*
Årsavgiften för 2010 fastställdes enhälligt till 2.400 kronor
motsvarande 200 kronor per månad. Redan 2008.02.05
informerade styrelsen om att Årsavgiften från 2009 skulle
komma att ligga på beslutad nivå -- men dåvarande stadgar
innebar en max.avgift om 2.000 kr d v s Årsavgiften för 2009.
Den preliminära budgeten för år 2010 är "tajt" och visar ett mindre
underskott (ca 20 tkr).
*
Uno Alpfors och Kenneth Jangmalm omvaldes för ett år och
Sven Erik Holmquist valdes för ett år till ny ledamot efter Gösta Hallgren
som inte stod till förfogande för omval.
*
Gösta Hallgren och Lars Eckersand utgör valberedning 2009/2010.
*
Stämman gav styrelsen i uppdrag att svara för förhandlingar med
Sydantenn gällande fasta priser för bortkoppling (f n 2.750 kr) och
servicebesök (f n 700 kr) av Sydantenn om signalen i första uttaget
uppgår till garanterad (60-80) nivå - är så inte fallet debiteras ingenting.
*
Från och med 2009.07.01 tages Viasat Sport och BBC World News
bort men TV 4 Sport , Discovery Channel och Axess TV tillkommer.
Kanalen 3 sat behålles. Kanalplan gällande från 2009.07.01 bifogas!
Antalet svar på enkäten var 200 st motsvarande 53 % av samtliga
medlemmar - en förhållandevis mycket hög svarsprocent.
Ändring av Basutbudet önskade 63 % och 96 % uppgav att de hade
oförändrad eller bättre TV-bild efter Uppgraderingen.
*
Nästan 70 % av medlemmarna har Bredband.
*
Villkorat VEF har resurspersoner till förfogande skall föreningen arbeta
med inköpsfrågor bl a gällande värme och el.
*
Eber Ohlsson fortsätter t.v. som ansvarig för VEF:s sajt www.videdalshus.se
och Göran Holmqvist som adjungerad konsult till styrelsens förfogande.

Sydantenn o. Tele AB svarade genom Tommy Sitsas och Michael Flomén på
frågor om TV och Bredband.
De tekniska synpunkter som framkommit i samband med enkäten besvarades
delvis och i vissa fall lovade Sydantenn att återkomma.
När det gäller dålig TV-bild , text som uteblir , TV-bild som försvinner eller
"fladdrar" etc. så återkom Sydantenn till tidigare rek. - kolla antennsladd - testa med
annan TV - kolla med grannar (bäst med hus före och efter eget) - har de samma
problem (analogt/digitalt ?) - kontakta Sydantenn för diskussion/råd.
En värmeväxlare uppvisades/demonstrerades. Frågor besvarades av E.ON Värme och
Alfa Laval som är tillverkare.
Information och erbjudande har tillställts medlemmarna.

Medlemsregistret

Anmäl förändringar till styrelsen/Kenneth Jangmalm.

Bonuskanaler

De "bonuskanaler" vi just nu har (digitalt) utan kostnad försvinner
sannolikt 2009.06.05 enligt info från Sydantenn.

Informationskanal

Föreningen kommer att få information via Sydantenns informationskanal i TV:n.
Kanalen är nu tillgänglig både analogt och digitalt.

Resurspersoner

Föreningen behöver personer som handlägger t ex inköp - kontakta styrelsen.
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TV-kontaktman

Sven Erik Holmquist kommer att ta över som ansvarig TV-kontaktman efter
Kenneth Jangmalm senast från och med 2009.07.01.
Observera att under normal arbetstid skall Sydantenn (040-141880) kontaktas.

TV-guide

För tillfället fungerar EPG via Triax-boxen och Programguiden i Platt-TV med
inbyggd digitalmottagare DVB-C.

Bredbandskontakter

Det är Bahnhof man skall kontakta vid frågor gällande Bredband om man
tecknat avtal med det företaget.
Telefon 08-555 771 50 eller kundservice@bahnhof.se

Vid stämman framkom ett antal negativa synpunkter gällande
Bahnhofs sätt att sköta kundkontakterna - Sydantenn tog med sig budskapet
i avsikt att åter ta upp diskussion med Bahnhof.
Adresser

STYRELSE

Uno Alpfors,Ordförande 040-492483 uno.alpfors@swipnet.se
Kenneth Jangmalm
040-492526 kenneth.jangmalm@sydnet.net
Sven Erik Holmquist
040-492102 sven.holmquist@hotmail.com

Gråvidegatan 8 D
Råkbogatan 12
Mandelpilsg. 2

RESURSPERSONER

Eber Ohlsson
Göran Holmqvist
VALBEREDNING
Gösta Hallgren

Lars Eckersand

Sajten: Kontaktas via www. videdalshus.se
Adjungerad konsult
gaph@telia.com

Svedhögsgatan 18
Lärkbogatan 5

040-499759 gostahallgren@sydnet.net
040-490905 lars.41@hotmail.com

Lappvidegatan 4
Stamgatan 5

MED FÖRSOMMARHÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN i VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

som tackar Gösta Hallgren för alla de år han lagt ned på mycket engagerat arbete för vår förening.
Styrelsen tackar Gösta dessutom för att han ställer upp som sammankallande i Valberedningen och tills vidare
fortsätter förhandla fram bland annat el-avtal till de medlemmar som så önskar.

OBSERVERA!
TV - KANALER:
Den kanalplan som gäller från och med 1 juli 2009 bifogas.

