
MÖTESPROTOKOLL FRÅN VEF:s ÅRSSTÄMMA 2016 

VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING (VEF) 

Protokoll Nr.11 2015/16 

Videdalsskolans matsal den 18 maj 2016. 

Insläpp 18:00, mötet startar 18:30, avslutas 19:05 och lokalen återställd 20:15. 

Föreningens styrelse genom Uno Alpfors hälsar alla varmt välkomna! 

1. Uno Alpfors väljs till ordförande av stämman. 

2. Johan Wångklev väljs till protokollförare. 

3. Val av två personer till att justera protokoll jämte stämmans ordförande, föll på 

Yvonne Persson (Korgvidegatan 1) och Maria Flower (Korgvidegatan 2). Deras roll 

innefattar även rösträkning. 

4. Fastställande av röstlängd. 72 röster totalt, 65 närvarande, 7 via ombud. 

5. Frågan om kallelsen till stämman skett enligt stadgarna, bifölls. 

6. Uno Alpfors gick igenom styrelsens årsredovisning, denna har även skickats ut till 

alla medlemmar. 

7. Uno gick även kort igenom revisionsberättelsen. Revisor Kim Månsson har funnit 

allt i god ordning och tillstyrker därför att stämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen. Han tillstyrker också att vinsten disponeras enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och råder stämman att bevilja styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkneskapsåret. 

8. Uno presenterade resultat och balansräkning. Överskottet för året som gått är 

13 837kr. 

9. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

10. Överskottet på 13 837kr överförs till kommande räkneskapsår enligt förslag, 

stämman beviljar. 

11. Årsavgiften för nästa år 2017 blir enligt förslag från styrelsen. Stämman biföll. 

A. Tidigare medlemmar: Anslutningsavgiften till nya fibernätet = 1000kr. 

Installationsperioden (ca 4 månader), 2600kr/12 månader = 220krX4 =880kr 

Totalsumman blir för dessa medlemmar 1880kr att erläggas för 2017, datum 

fastställs senare. 

B. Nya medlemmar under 2016/17: Betalar enligt överenskommelsen, då 

återinträdet skedde med föreningen enligt insända avtal, datum som övriga 

medlemmar. 

Efter officiellt anslutningsdatum betalas fibernätsavgiften direkt till Sydantenn 

AB. 

12. Stämman beslutar att antalet ledamöter i styrelsen ska vara oförändrat, 5 

ledamöter + 1 suppleant.  



13. Styrelsens arvoden förblir samma summa för kommande räkneskapsår, 15000kr. 

14. Uno Alpfors, Mats Lundquist och Bengt-Olof Andén har 1 år kvar på sitt mandat. Ali 

Veysel och Johan Wångklev väljs om på 2 år. Henrik Linder väljs om till suppleant 1 

år. 

15. Kim Månsson väljs om till ordinarie revisor 1 år. Gerd Thunell (Glansvidegatan 6) 

väljs till revisorssuppleant på 1 år. 

16. Henrik Axelsson omvaldes som valberedare 1 år. 

17. Inga inkomna motioner till mötet. 

18. Inga propositioner från styrelsen. 

19. Uno avslutar mötet 19:05. 

Efter årsstämman informerade Sydantenn(Pia Holmdahl och Arvid Qvarnström) och 

svarar på frågor om fiberanslutningen och annat som medlemmarna hade på 

hjärtat. Detta avslutas 19:45. 

 

Malmö 2016-05-18 

Vid protokollet 

 

Johan Wångklev 

 

__________________ 

 

Mötesordförande            Justeringsman                    Justeringsman 

 

Uno Alpfors                       Maria Flower                   Yvonne Persson 

                        

__________________      ________________      ____________________ 


