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Kallelse till årsstämma i
Norsborgs Antennsamfällighetsföreningen.

Plats: Folkets Hus i Hallunda, LokalldUn
Tid : 2018-03-14 kl. 19.00 (insläpp kl. 18.30)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse för Norsborgs Antennsamfällighetsförening.
Verksamhetsåret 2017.

Styrelsen har bestått av ordförande Suleyman Duru, kassör Besne Tasan och
sekreterare Anna Wenström .

. Styrelsen har haft 3 styrelsemöten._..,..

Styrelsen har skött den löpande verksamheten:
- Delat ut nödvändig information till medlemmarna
,- Betalat räkningarna
- Fakturerat samtliga samfälligheter (i Rödstenen samtliga 38 medlemmar)
- Mejioch telefonkontakt med några medlemmar om faktureringen.
- Mejioch telefonkontakt med com Hem om TV utbudet, avbrott och störningar
- Ombyggnationen av anläggningen till fria kanaler är genomförd enl. 2016 års

stemmobedlut. (För att sätta utrustningen i drift kommer vi att behöva förse
samtliga våra förstärkare med ström).

Till sist men inte minst STORT TACK TILL ROLAND SJÖBOM för hans
medverkan vid driftstörningar, avbrott, Qmbyggnationen av anläggningen,

_ , kont~kt med C~rY!._Hem om tekniska fråg~r mm.
- - --_ ~--- - ------ ._~-

Förslag från styrelsen om fortsatt kanalutbud enligt följande.
Alla medlemmar skall betala driftkostnaden med ca 100 kr/hus och år.
För verksamhetsåret 2018 föreslår styrelsen att kostnaderna skall betalas av
förra årets resultat.

Att Norsborgs Antennsamfällighetsförening tecknar avtal med Com Hem
enligt dagens utbud till en kostnad av 450 kr/år och hushåll inklusive moms.
(Styrelsen och Com Hem är väl medvetna om domen).

- Att de medlemmar som inte vill ha betal TV kanalerna slipper betala
genom att senast den 30 maj 2018 meddela styrelsen skriftlig och tacka
nej erbjudandet.

Com Hem är villiga att teckna avtal med NAS om minst hälften av medlemmarna vill
ha betaI kanal utbudet, i annat fall kommer Com Hem att släcka signalen.



Resultaträkning
Intäkter 3510 Medlemsavgifter

Kostnader 4011 Elkostnad
6110 Administrativa kostnader

6510 Möten
6510 Kabel TV
6999 ÖVrigt
6410 Styrelsearvode
2099 ResultatResultat

Balansräkning
Tillgångar 1930 Kundfodringar

1920 Plusgiro

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Budget 2018
Alt 1

Budget 2018
Alt 2U~a1l2017 Budget2017

74900 74665

5274
1848
1000

G:
1480

88024
89504

2099 Aretsresultat 25219
2098 Reservochfömyelsefond 64285

SummaEgetkapital och skulder 89504
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till Årsstämman 2018 iNorsborgs Antennsamfällighet.

Vi har noga granskat mottagit material rörande utförd bokföring.fakturor, verifikationer mm
gällande räkenskapsåret 2017. Det är styrelsen för Norsborgs Antennsamfållighet som har
ansvaret för räkenskaperna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har genomförts för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller
väsentliga felaktigheter. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid
med föreningens stadgar mm,

Vi tillstyrker att årsmötet fasställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Daulat Ramtri Margareta Szopa


