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På grund av läget med coronaviruset så har styrelsen beslutat att även i år köra årsmötet över dator/telefon istället för att

träffas fysiskt.

Datum och tid blir tisdagen den 10:e maj 2022 klockan 20.00.

För att koppla upp dig till mötet behöver du antingen en dator med högtalare (och mikrofon om du vill bli hörd), en 

surfplatta/smartphone (helst med handsfree/headset) eller en vanlig knapptelefon.

Ansluter du via dator?

- Surfa in på https://umu.zoom.us/j/9703037836 och följ instruktionerna

- Du behöver inte installera Zoom utan kan välja länken "join from your browser"

- Om du installerar Zoom-programmet (enligt instruktionen) så blir det dock enklare med video och ljudinställning

Ansluter du via suftplatta/smartphone?

- Surfa in på https://umu.zoom.us/j/9703037836 och följ instruktionerna

- Du kan behöva installera Appen "Zoom"

Ansluter du via vanlig telefon?

- Ring 08-505 200 17 och knappa in koden 970 303 7836 och fyrkant (#)

- Ange fyrkant (#) när det frågas om ”participant id”

Om du ansluter via dator eller surfplatta/smartphone, prova redan nu så allt är på plats inför mötet.

Anslut gärna 10 minuter innan mötet så du hinner testa ljudet och hinner lösa eventuellt strul innan mötet börjar.
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https://umu.zoom.us/j/9703037836
https://umu.zoom.us/j/9703037836


Dagordning
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1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justerare

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

8. Beslut om resultatdisposition

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

11. Motioner/propositioner

12. Medlemsavgift 

13. Övriga avgifter

14. Beslut om budget

15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

17. Val av valberedning

18. Övriga ärenden

19. Avslutning
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Tidigare års balanserade förlust -2 074 943

Årets förlust -194 768

Summa förlust -2 269 711

Styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanseras i ny räkning -2 269 711

Förslag till resultatdisposition



 Styrelseledamöter 950 kr/år + 500 kr/styrelsemöte

(oförändrad)

 Revisorn ersättning 3500 kr/år

(oförändrat)
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Förslag till arvoden



Förslag till avgifter

 Medlemsavgift 200 kr/år

(oförändrad)

 Abonnemangsavgift 180 kr/mån
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Budget 2021 Utfall 2021 Budget 2022

Intäkter

Intäkter abonnemang 280 008 kr 278 344 kr 264 336 kr

Intäkter medlemsavgifter 29 800 kr 29 800 kr 29 800 kr

Intäkter övrigt 6 000 kr 6 418 kr 6 000 kr

Summa intäkter 315 808 kr 314 562 kr 300 136 kr

Kostnader

Direkta kostnader internetabonnemang -94 586 kr -175 246 kr -100 344 kr

Direkta kostnader kabel-TV -109 386 kr -21 168 kr -100 344 kr

Direkta kostnader fiberhyra -10 751 kr -10 822 kr 0 kr

Summa förnödenheter -214 723 kr -207 236 kr -200 688 kr

Externa kostnader

El och hyra noden -10 600 kr -10 260 kr -10 600 kr

IT-tjänster 0 kr -4 388 kr -1 388 kr

Redovisningstjänster -21 500 kr -18 000 kr -21 500 kr

Övriga externa kostnader -11 613 kr -11 750 kr -11 750 kr

Summa externa kostnader -43 713 kr -44 398 kr -45 238 kr

Personalkostnader

Löner -4 000 kr -12 900 kr -4 000 kr

Styrelsearvoden -12 850 kr -2 850 kr -12 850 kr

Arbetsgivaravgifter -5 294 kr -4 649 kr -5 294 kr

Summa personalkostnader -22 144 kr -20 399 kr -22 144 kr

Resultat kassaflöde 35 229 kr 42 529 kr 32 065 kr

Avskrivningar

Markanläggningar -26 829 kr -26 762 kr -25 831 kr

Maskiner och tekniska anläggningar -71 304 kr -53 744 kr -81 494 kr

Restvärdesavskrivning på avställd utrustn. 0 kr -156 791 kr 0 kr

Summa avskrivningar -98 133 kr -237 297 kr -107 325 kr

Årets resultat -62 904 kr -194 768 kr -75 260 kr

Utfall och budget



Ordinarie: Fredrik Domeij Guldvägen 5 1 år kvar

Mattias Lindberg Silvervägen 23 Ersättare/omval

Lennart Schedin Kopparvägen 42H 1 år kvar

Suppleanter: David Mörén Kopparvägen 42R Ersättare/omval

Conrad Smielewski Kopparvägen 42X Ersättare/omval

Revisor och revisorssuppleant

Revisor: Carl Marklund (Kopparvägen 23) Ersättare/omval

Suppleant: Lennart Isaksson Kopparvägen 45B Ersättare/omval

Valberedning

Sammankallande:Kristina Arnberg Kopparvägen 22 Ersättare/omval

David Larsson Kopparvägen 20 Ersättare/omval

Styrelsesammansättning inför årsmöte 2022
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