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SATELLITEN EKONOMISK FÖRENING 
 
Kallelse till föreningsstämma för medlemmarna i Satelliten Ek. Förening 
Tid: Måndagen den 26 april 2021 kl. 18.00 
Plats: Rya Golfklubb eller deltagande via poströstning 

 

1. Stämman öppnas 

2. Fastställande av dagordningen 

3. Stämmans stadgeenliga utlysande 

4. Val av Ordförande för stämman 

5. Val av Sekreterare att föra stämmans protokoll 

6. Val av två Justeringsmän, tillika rösträknare 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Disposition av resultat 

11. Revisorns berättelse 

12. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen 

13. Framställningar från Styrelsen 

14. Motioner från Medlemmarna 

15. Ersättning till Styrelsen och Revisorer 

16. Styrelsens förslag till budget och årsavgifter för 2022 

17. Val av Styrelse 

18. Val av Revisorer 

19. Val av Valberedning 

20. Övriga frågor 

21. Plats där Stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

22. Stämman avslutas 

 

Handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga på hemsidan 

www.satellitenef.se 
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I enlighet med Lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet 

av bolags- och föreningsstämmor går det efter kontakt med föreningen via e-post till 

info@satellitenef.se att deltaga via poströstning.  

Deltagare som önskar delta fysiskt föranmäler sig på info@satellitenef.se, detta för 

att lokalen ska kunna anpassas för minimal risk för smittspridning.  

 

Välkomna!  

 

Styrelsen 

mailto:info@satellitenef.se
mailto:info@satellitenef.se
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SATELLITEN EKONOMISK FÖRENING – stämmoprotokoll 
 
Måndagen den 26 april 2021 kl. 18.00 
Plats: Rya Golfklubb eller deltagande via poströstning 

 

1. Stämman öppnas av ordf. Mattias Montelin 

2. Dagordningen fastställdes (Bil 0) 

3. Det bekräftades att stämman var stadgeenligt utlyst 

4. Till stämmans ordförande valdes Mattias Montelin (MM) 

5. Till Sekreterare att föra stämmans protokoll valdes Lars-Olle Nilsson (LON) 

6. Till Justeringsmän, tillika rösträknare valdes Sten Åke Wahlström (SÅW) och 

Niklas Montelin (NM). 

7. Röstlängden fastställdes till 8 personer varav 2 digitalt (bil 1) 

8. MM läste upp Styrelsens verksamhetsberättelse (Bil 2). Frågor angående 

ekonomi/resultat togs upp under punkt 9 & 10. 

9. Resultat- och balansräkning (Bil.2) fastställdes efter möjlighet till frågor. 

SÅW: Vad består rörelsekostnaderna av? De består mest av kostnader från 

ComHem (CH) samt ett större antal bortkopplingar. 

 SÅW: Vad var det exakta antalet medlemmar 2020 vs 2019? Vid 1/1-20 ca 970 

st, siffror för 2019 kunde ej presenteras under stämman. 

 Leif Skog (LS): Vad är den exakta fördelningen av kostnader CH vs ”råvaror & 

förnödenheter”? Exakt siffra förelåg inte men ca 590 kkr till CH och ca 60 kkr för 

bortkopplingar av uppsagda medlemmar. 

 SÅW: Värde av fonder? Föreningen har endast en typ av fonder, 

Obligationsfonder. Dessa är köpta för ca 280 kkr och bokförda till ca 370 kkr. 

Marknadsvärdet i nuläget är högre och uppgår till cirka 424 000;-, men kan inte 

bekräftas förrän vid realisering. 

 Bokförd balansen vid årsskiftet bestod av 639 kkr i kassa samt fonder 370 kkr = 

1009 kkr 

10. Disposition av resultat godkändes enligt styrelsens förslag (se nedan) 

 Styrelsen föreslog att rörelseresultatet (minus 100 711 kr) överfördes i ny 

räkning vilket ger ”summa fritt eget kap. 124 887 kr. 

11. Revisorns berättelse lästes upp av revisor Christer Karlsson (bil 3) 

12. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen. Stämman röstade för ansvarfrihet för 

styrelsen. 

13. Framställningar från Styrelsen förekom inte. 
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14. Motioner från Medlemmarna 

SÅW: "Motion till Satelliten E.K. Inför Årsstämman den 26 april, 2021 

Rydebäck 2021-04-14 

Undertecknad motionerar att årsavgiften inte skall höjas för kanske femte året i följd, utan i 

stället sänkas till 750,- för Rydebäck och motsvarande sänkning för Djuprännan. 

Eftersom varken Balansräkning eller Resultaträkning för 2020 finns tillgänglig i skrivande 

stund (14 april 2021) har jag små eller inga möjligheter att detaljerat redovisa några siffror 

som underlag till min motion.  

Emellertid, så har föreningen enligt uppgift fortfarande ett ganska stort belopp bundet hos 

Swedbank i form av en obligationsfond. Värdet på denna fond har de senaste åren varken 

redovisats bokföringsmässigt eller i verkligt dagsvärde. Dagsvärdet är säkert väsentligt högre 

än det bokförda värdet. 

Styrelsen har, vad jag förstår, varken nu eller tidigare planerat att använda denna fond, inte 

ens för övervärdet. Därför anser jag att delar av fonden likvideras, så att alla medlemmar får 

tilldelning i form av sänkning av årsavgiften.  

Med vänlig hälsning 

Sten Åke Wahlström 

Almagrundet 5" 

Styrelsen svarade på motionen: 
Svar från styrelsen: Sett ur ett längre perspektiv så har årsavgifterna gått ned. Årsavgiften för 

år 2014 var 890 kr att jämföra med årsavgiften för år 2021 på 760 kr. Kostnaderna för att 

hantera bortkoppling av medlemmar som avslutar sina medlemskap stiger för varje år, det 

behöver således finnas fonderade medel för att kunna hantera detta även i framtiden. 

Förslaget som ligger nu är en marginell höjning med 5 kr per månad inför år 2022, detta för 

att kunna betala föreningens löpande omkostnader utan att behöva utnyttja fonderna som 

behöver finnas vid en ev. avveckling av föreningen. I år används ca 40 kkr från fonderna för 

bortkopplingskostnader, tidigare överskott som funnits vid annan debiteringsperiod är nu 

reglerad och vi kommer få en god balans mellan avgifter och kostnader om föreslagen 

höjning godkännes. 

Styrelsen förslag är att avslå motionen, vilket gjordes av stämman efter omröstning (7 för och 

1 emot). 
 

15. Ersättning till Styrelsen och Revisorer. Föreslogs julbord för styrelsen, vilket 

godkändes av stämman. 

16. Styrelsens förslag till budget och årsavgifter för 2022 (bil 4) 

 Förslaget godkändes av stämman 
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17. Val av Styrelse 

 Valberedning Per-Anders Svenssons förslag (Bil. 5):  

Mattias Montelin till ordförande på 1 år, stämman valde Mattias 

Sven-Erik Lidén till ledamot på 2 år, stämman valde Sven-Erik 

Lars-Olle Nilsson till ledamot på 2 år, stämman valde Lars-Olle 

18. Val av Revisorer 

 Stämmans förslag Christer Karlsson, godtogs av stämman. 

19. Val av Valberedning. Inget förslag fanns varför styrelsen skall aktivt arbeta för 

att finna en representant till valberedning under året. 

20. Övriga frågor 

 SÅW: Vidhåller önskan att bibehålla nuvarande avgiftsnivå för 2022. 

 SÅW: Hur ser avtalssituationen med CH ut för föreningen? 

SEL svarade att nytt avtal kommer att förhandlas under året men är fördröjt pga 

problemen att hålla personliga möten. Vi kommer att arbeta hårt för att bl.a. få 

alla kanaler, som är möjliga, i HD-format. 

Aktuell status på våra avtal med Comhem/Tele2 Det innebär att det stora 
avtalet går ut 2024. 
SEL har begärt samtal för att ligga på om HD kanalerna. 

  
Avtalsstatus: 
- A-118154, gäller 192 hh, periodslut: 2022-06-30 
- A-120127, gäller 754 hh, periodslut: 2024-12-31 
- A-118177, gäller 43 hh, periodslut. 2024-12-31 
 

Styrelsen informerade också stämman om att kanal 12 är tillbaka efter många 

medlemmars önskan. Denna information skall läggas ut på föreningens 

hemsida. 

21. Stämmoprotokoll hålls tillgängligt på föreningens hemsida www.satellitenef.se  

22. Stämman avslutades och SÅW tackade styrelsen för god insats under året. 

 

 

Mattias Montelin (ordf)  Protokolljusterare: Sten Åke Wahlström

  

 

Lars-Olle Nilsson (sekr.)    Niklas Montelin

   

 

http://www.satellitenef.se/




 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Årsredovisning 

  

för 

  

Satelliten ekonomisk förening 

  

716438-5325 

  

  

  

Räkenskapsåret 
  

2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Satelliten ekonomisk förening 

Org.nr 716438-5325 

2 (6) 

  

      

  

 

Styrelsen för Satelliten ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

  

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 

hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

  

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

  

Verksamheten 

  

Allmänt om verksamheten 
  

Under året har styrelsens verksamhet bestått i att sköta föreningens anläggningar och erbjuda ett brett, 

prisvärt och kvalitativt kabel-TV-utbud. En ordinarie föreningsstämma genomfördes den 27 april 2020 och 

styrelsen har sammanträtt sex gånger inklusive det konstituerande styrelsemötet. 

  

Under verksamhetsåret har styrelsen öppnat en egen Facebookgrupp för medlemmarna, den heter Satelliten 

EF Rydebäck och hittills har mer än 150 medlemmar anslutit sig till gruppen.  

  

Under året har mycket fokus lagts på uppdatering av medlemsregistret och tillse att urkoppling gjorts av de 

medlemmar som sagt upp sitt medlemskap. Vi ser nu en viss stabilitet i antalet medlemmar och till och med 

en del som väljer att återansluta sig till föreningen. 

  

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  

Inga händelser som påverkat föreningens ekonomi väsentligt har inträffat under verksamhetsåret men 

medvetet har årsavgifterna varit låga för att reglera tidigare års uppbyggda överskott. Kassan är nu i balans 

i förhållande till föreningens antal medlemmar. 

  

Balans- och resultaträkning för 2020, budget för 2022 samt revisionsberättelse kommer att finnas 

tillgängliga på hemsidan. 

  

Under året har förutom ovan nämnda Facebookgrupp även hemsidan uppdaterats med relevanta nyheter. 

Hemsidans adress är www.satellitenef.se. 

  

Medlemsinformation 

  

Antalet medlemmar uppgår för närvarande till cirka 930 hushåll.  

  

  

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017   

Nettoomsättning 665 809 932 791   

Resultat efter finansiella poster -101 -57 55 -107   

Soliditet (%) 31,7 38,7 38,6 32,3   
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Förändring av eget kapital 
  Medlems- Balanserat Årets Totalt 
  insatser resultat resultat   

Belopp vid årets ingång 280 000 282 132 -56 535 505 597 
  

Balanseras i ny räkning     56 535 56 535 
Årets resultat     -100 711 -100 711 

Belopp vid årets utgång 280 000 282 132 -100 711 461 421 
          

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

balanserad vinst 225 598 

årets förlust -100 711 

 124 887 
  

disponeras så att 

i ny räkning överföres 124 887 

 124 887 
  

Styrelsen bemyndigas att fastställa resultatdispositionen under årsstämman. 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31   

  

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.           

Nettoomsättning   664 610   808 750   

            

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   664 610   808 750   

            

Rörelsekostnader           

Råvaror och förnödenheter   -641 856   -704 158   

Övriga externa kostnader   -123 195   -160 683   

Personalkostnader   -270   -324   

            

Summa rörelsekostnader   -765 321   -865 165   

            

Rörelseresultat   -100 711   -56 415   

            

Finansiella poster           

Räntekostnader och liknande resultatposter   0   -120   

            

Summa finansiella poster   0   -120   

            

Resultat efter finansiella poster   -100 711   -56 535   

            

Resultat före skatt   -100 711   -56 535   

            

Årets resultat   -100 711   -56 535   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 
  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   116 490   139 845   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   152 355   148 889   

Summa kortfristiga fordringar   268 845   288 734   

            

Kassa och bank           

Kassa och Bank   1 009 728   911 656   

Summa kassa och bank   1 009 728   911 656   

            

Summa omsättningstillgångar   1 278 573   1 200 390   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 278 573   1 200 390   

            

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Bundet eget kapital           

Medlemsinsatser   280 000   280 000   

Summa bundet eget kapital   280 000   280 000   

            

Fritt eget kapital           

Balanserat resultat   225 598   241 206   

Årets resultat   -100 711   -56 535   

Summa fritt eget kapital   124 887   184 671   

            

Summa eget kapital   404 887   464 671   

            

Kortfristiga skulder           

Förskott från kunder   5 906   5 138   

Leverantörsskulder   152 952   1 681   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   714 828   728 900   

Summa kortfristiga skulder   873 686   735 719   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 278 573   1 200 390   
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Noter 

  

Not 1 Redovisningsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 

Årsredovisning i mindre företag. 

  

Tjänste- och entreprenaduppdrag 

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln. 

  

  

Rydebäck den 26 april 2021 

  

  

  

    

Mattias Montelin Peter Johansson 

Ordförande Vice ordförande/Medlemsansvarig 

    

    

    

Lars-Olle Nilsson Sven-Erik Lidén 

Sekreterare Kassör 

    

    

    

Niklas Montelin   

Hemsideansvarig   

    

    

    

    

    

    

  

  

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2021 

  

  

  

  

Christer Karlsson   

Revisor  



Årsbudget 2022 - Satelliten ekonomisk förening

Antal hushåll, totalt 912

Övriga 868

Furuskär 0

Djuprännan 44

Rydebäck Furuskär Djuprännan

Föreslagen avgift 820.00          820.00          880.00          

Årsavgifter 750,480.00        711,760.00   -                38,720.00     

750,480.00       

Abonnemang Comhem 601,071.84 -       572,073.00 -  -                28,999.00 -    

Pris/abonnemang 601,071.84 -       572,073.00 - -                28,999.00 -   

-                     

Lokalhyra, föreningslokal 10,000.00 -         9,518.00 -      -                482.00 -         

El 12,000.00 -         8,474.00 -      -                3,526.00 -      

Styrelsemöten, årsstämma 20,000.00 -         19,035.00 -    -                965.00 -         

Administration 70,000.00 -         66,623.00 -    -                3,377.00 -      

Porto, kuvertering 17,000.00 -         16,180.00 -    -                820.00 -         

Bankkostnader 5,000.00 -           4,759.00 -      -                241.00 -         

Övrigt 15,000.00 -         14,276.00 -    -                724.00 -         

Avskrivningar inventarier -                     -                -                -                

149,000.00 -      138,865.00 - -                10,135.00 -   

-                     -                -                -                

Ränteintäkt / utdelning -                     -                -                -                

-                     -                -                -                

-                     -                -                -                

Beräknat resultat 408.16              822.00         -                414.00 -        

#General



Valhgredninsens utlåtande

Valberedningen 2021 har bestått av Fer-Anders Svensson

Valberedningen föreslår årsstämman:

att välja Mattias Montelin till ordförande på 1 år.

att vålja Sven-Erik Lidån till styrelseledamot pä2 är.

att välja Lars-Olle Nilsson tillstyrelseledamot på 2 år.

Svensson , Rydebäck
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