
 

 

 

 

K A L L E L S E 
till ordinarie föreningsstämma med Kabel-TV-anläggningen Höjden-Gärdet ek. 

för. söndagen den 10 april 2016 , kl 17:30 i Futura. 

 

Välkommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAGORDNING 
 

vid ordinarie föreningsstämma med Kabel-TV-anläggningen Höjden-Gärdet ek. 

för. söndagen den 10 april 2016. 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman. 

3. Val av två justerare tillika rösträknare. 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

5. Fråga om föreningsstämman utlysts i laga ordning. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. Styrelsens årsredovisning (bokslut och verksamhetsberättelse) och 

revisorernas berättelse. 

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den 

fastställda balansräkningen. 

10.  Ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Val av styrelse: Ordförande för en tid av 1 år (avgående Stig Kjellstorp) 

     2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år (avgående är  

     Irene Hansson och Magnus Hagberg). 

12. Val av suppleanter för en tid av ett år: avgående Kari Pelas och Gerard 

Christensson. 

13. Val av revisorer för år 2016: För år 2015 utsåg stämman Britt Mathson 

och Kent Johansson till ordinarie och Rolf Hermansson som suppleant. 

14. Likvidation av Kabel-TV-anläggningen Höjden-Gärdet ek. för. 

15. Mötets avslutande. 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse för kabel-TV-anläggningen Höjden-Gärdet ek. för. för 

år 2015. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 
Stig Kjellstorp ordförande 
Magnus Hagberg sekreterare/kassör 
Jan-Evert Mathson ledamot 
Irene Hansson ledamot 
Cecilia Kjellstorp ledamot 
 
Kari Pelas  suppleant 
Gerard Christensson suppleant 
 
Revisorer: 
Britt Mathson  
Kent Johansson  
Rolf Hermansson suppleant 
 
Valberedning: 
Kent Johansson 
Dan Andersson 
 
 
Under året har styrelsen haft 1 st protokollfört möte. 
 
Antalet fastigheter har minskat med 4 st till 106 st. 
 
 
Drift o underhåll 
I och med att ett fibernät höll på att anläggas för att kunna tas i drift under året 
och ersätta kabel-TV-nätet har inga investeringar gjorts. 
 
I och med att fibernätet togs i drift under september månad släcktes kabel-TV-
nätet ner samma månad. 
 
 
 
 




