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Ordinarie föreningsstämma den 19 maj 2009                      Org.nr 746000-9678 
Plats: Videdalskolans matsal 
  
Närvarande medlemmar: 114, 119, 120, 130, 137, 145, 166, 199, 202, 209, 211, 219, 220, 224, 231, 
234, 235, 237, 240, 243, 253, 255, 256, 258, 259, 263, 271, 277, 278, 286, 287, 289, 294, 311, 312, 322, 
324, 330, 336, 339, 341, 349, 371, 373, 380, 382, 389, 391, 404, 408, 411, 432, 438, 439. 
   =  54 andelar 
 
Fullmakter: 175, 212, 225, 228, 273, 274, 292, 370, 396, 409, 412. 
   =  11 andelar 
  
Brf Malmöhus 14:   =  42 andelar 
   ___________ 
   = 107 andelar  
 
Ordförande Uno Alpfors hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. 

 
1.Val av ordförande för stämman.  

Till ordförande för stämman valdes föreningens ordförande Uno Alpfors. 
 

2.Anmälan om styrelsens val av protokollförare. 
   Styrelsen anmälde valet av Gösta Hallgren till protokollförare. 
 
3.Val av två personer att jämte stämmans ordf. justera protokollet samt fungera 
    som rösträknare.   
   Till protokolljusterare och rösträknare valdes Inger Jönsson och Agne Jeppsson. 
 
4.Fastställande av röstlängd.  
   Totalt 107 andelar, se ovan. 
   
5.Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.   
   Frågan om kallelse skett enligt stadgarna besvarades med ja. 
 
6.Styrelsens årsredovisning.   
   Styrelsens årsredovisning (Bilaga nr 1) genomgicks och godkändes. 

 
7.Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande.  
   Revisorernas berättelse(Bilaga nr 2) ansågs föredragen genom utskicket och  godkändes.  
 
8.Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.  
   Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
     
9.Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.    
   Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 
10. Fråga om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.  
      Stämman beslöt att årets vinst överföres till balanserade vinstmedel. 
  
11.Fastställande av årsavgift.                             

 Årsavgiften för 2010 fastställdes enhälligt till 2400 kronor. 
 

   
12.Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas vid stämman.   
 Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter och högst 5 suppleanter. 
 Detta godkändes. 
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13.Fråga om arvoden.  
     Styrelsen föreslog att arvoden skall utgå med belopp enligt bilaga nr 3. Detta godkändes. 
 
14.Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.  
     Till ordförande för ett år  valdes Uno Alpfors. 
     Till styrelseledamöter för ett år valdes Kenneth Jangmalm och Sven-Erik Holmquist. 
 
15.Val av revisorer och suppleanter.   
     Till revisor för ett år omvaldes godkände revisorn Kim Månsson. 
     Till revisorssuppleant för ett år omvaldes godkände revisor Torben Andersson. 
 
16.Val av valberedning. 
     Till valberedning för ett år valdes Gösta Hallgren ,tillika sammankallande och Lars Eckersand. 
 
17. I stadgeenlig ordning inkomna ärende. 
      Inga inkomna motioner enligt stadgarnas §12.  
 
18. Styrelsens övriga förslag, propositioner. 
 
18.1. Bortkoppling-fast kostnad eller löpande räkning.  
         Styrelsens förslag är att dels ett fast pris(f.n 2750  kr inkl moms) tills vidare skall gälla för 

bortkoppling från föreningens kabelnät i samband med utträde och fast pris om 700 kr vid 
servicebesök av Sydantenn om det visar att signalen är rätt inställd dvs mellan 60-80 decibel. Är 
signalen inte rätt inställd debiteras inte besöket. Dessutom att  styrelsen får stämmans uppdrag att 
svara för kommande förhandlingar om fasta priserna för bortkoppling  och servicebesök med 
Sydantenn o Tele AB. Förslagen godkändes. 
Under denna punkt togs också frågan upp om styrelsen skall arbeta med el o värmefrågor. 
Stämman beslöt att dessa frågor skall ingå under rubriken inköp och arbetas med i mån av 
resurser. 

18.2 Basutbudet –TV-kanaler.     
Stämman beslöt att Viasat Sport 1 och BBC World News tages bort och ersättes med  
TV4 Sport, Discovery Channel och Axess TV. Dessutom skall 3 sat behållas. 
Förändringarna sker 090701. 
 

19. Stämmans avslutande. 
      Ordförande förklarade ordinarie föreningsstämman avslutad. 
 
  
   
Vid protokollet  Stämmans ordförande 
 
______________  ______________ 
Gösta Hallgren  Uno Alpfors  
  
 
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
_______________  _______________ 
Inger Jönsson  Agne Jeppsson 
 
 
 

 
 
 


