Medlemmarna i

Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening
i Lund
kallas härmed till ordinarie årsstämma
onsdagen den 18 april 2018 klockan 19.00
i Vikingaskolans matsal.

Förslag till dagordning för årsstämman.
1. Stämman öppnas.
2. Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar.
3. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt.
4. Val av ordförande för stämman.
5. Val av sekreterare för stämman.
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
7. Godkännande av dagordning.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse. Balans och resultaträkning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balansräkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
13. Fastställande av kostnader för styrelse och revisorer.
14. Styrelsens förslag till utgift/inkomststat samt debiteringslängd.
15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt ordförande för kommande verksamhetsår.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår.
17. Val av valberedning.
18. Om TV-utbudet, speciellt angående TV3 och Kanal 5. Beslut.
19. Om möjligheten att upplösa samfällighetsföreningen. Information
20. Övriga frågor.
21. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
22. Stämman avslutas.

Välkomna
Enligt uppdrag av styrelsen
Lars-Göran Nilsson, sekreterare

Angående punkterna 18 och 19 se omstående sida.
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Till punkt 18:
Som framgått av information som delats ut i brevlådorna och publicerats på vår hemsida ragnarlodbrok.se har
Kanal 5 och TV3 försvunnit ur föreningens TV-utbud från 26 februari resp. 3 april. Förändringen kan vara tillfällig
eller kan bli permanent. Om vi ska kunna ta emot dessa kanaler igen behöver vi investera i nya mottagare och en
ombyggnad av antennskåpet. Styrelsen önskar höra medlemmarnas åsikt om nedanstående två alternativ.

Alternativ A: Låt Kanal 5 och TV3 utgå permanent.
Alternativ B: Investera i ny utrustning och ta in Kanal 5 och TV3 i
vårt utbud igen.
Kommentarer:
Alternativ A innebär att våra licenskostnader minskar med cirka 24000 kronor per år. Vi slipper då föreslå en
höjning av avgiften till föreningen.
En trolig konsekvens av alternativ A blir att även TV7 snart kommer att försvinna. Denna kanal är satellitsänd
liksom Kanal 5 och TV3 och det verkar rimligt att samma teknikbyte kommer att göras även där. Leverantören
SAPPA har dock ännu inte aviserat något sådant byte.
Alternativ B innebär en engångskostnad på cirka 16000 för två nya mottagare plus en okänd kostnad för
ombyggnad av antennskåpet. Dessutom behöver vi höja avgiften till föreningen eftersom kassabehållningen har
minskat under flera år och nu nått en kritisk nivå.

Till punkt 19:
På uppdrag av förra årsstämman har styrelsen utrett möjligheten att upplösa föreningen. Vi har varit i kontakt med
lantmäteriet i Lund och fått ett utförligt svar som innebär att en upplösning i praktiken inte är genomförbar. För
ytterligare information hänvisar vi till föreningens hemsida ragnarlodbrok.se, där korrespondensen finns publicerad.

Till punkt 8:
På ragnarlodbrok.se kan du hitta du årsredovisningen för 2017.
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