
 

 

 

 

 

Välkommen till årsmöte för  
Århus Digital ekonomisk förening 
den 27 mars kl. 10.30 
 
(direkt efter samfällighetens årsmöte) 
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Kallelse till årsmöte den 27 mars 
Århus Digital ekonomisk förening 
Tid: Efter samfällighetens årsmöte den 27 mars kl. 10.30 
Plats: Utomhus eller via Zoom (samma länk som 
samfällighetens årsmöte) 

Dagordning: 
 

1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val  
av protokollförare. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justerare. 
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordningen. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda 
balansräkningen. 

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna. 
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som 

ska väljas. 
12. Val av styrelse. 
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 
14. Val av valberedning. 
15. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller 

föreningens stadgar. 
 
Har du frågor? 
Välkommen att kontakta arhus.dig.forening@gmail.com eller ring någon 
av de nuvarande styrelsemedlemmarna. 
  
Ingemar Myhrberg, Århusgatan 98, 070-751 4851 
Johan Gauding, Århusgatan 225, 070-519 3262 
Helen Ala-Kojola, Århusgatan 89, 073-917 9404 
Mats Ledin, Århusgatan 173, 070-556 138 88 
  

mailto:arhus.dig.forening@gmail.com
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Förslag till budget och årsavgift för 2021 
Århus Digital har från och med årsskiftet anlitat Fastum för fakturerings- 
och redovisningstjänster. Därmed har kostnaden för den administrativa 
servicen ökat sedan föregående år. Dessutom tillkommer kostnader för 
ansvarsförsäkring, styrelsearvoden och tryck. Styrelsen föreslår därför 
en höjning av årsavgiften till 350 kronor/år. 

Samtidigt korrigeras månadsavgiften till Comhem från och med den 1 
april 2021 till 233 kronor per månad, vilket motsvarar den verkliga 
kostnaden för abonnemanget för bredband, tv och telefoni.  

Avgifter 2021 2020 
Årsavgift 350 kr 250 kr 
Månadsavgift 233 kr 225 kr 

 
Budget 2021  
Baserat på 160 medlemmar Årsavgift 350 kr/medlem 

  
Intäkter   
Årsavgifter 56 000 
Abonnemangsintäkter 447 360 
Summa 503 360 
    
Utgifter   
Redovisningsbyrå 31 125 
Avgiftshöjning period 1 3 840 
Bankavgifter 1 250 
Styrelsearvoden 12 000 
Övrigt 7 785       Tryck, försäkring mm 
Abonnemangsutgifter 447 360 
Summa utgifter 503 360 

 

Styrelse 
Under 2020 hade styrelsen tre ledamöter och en suppleant (Ingemar 
Myhrberg, Johan Gauding, Helen Ala-Kojola, Mats Ledin). För 2021 
föreslås att styrelsen har tre ledamöter och en suppleant (Ashwani 
Rathee, Johan Gauding, Helen Ala-Kojola, Ingemar Myhrberg). Jack 
Johnson föreslås till revisor och Mats Ledin till valberedning. 



Årsredovisning 2020 

Århus digital 
ekonomisk förening

Org nr 769638-6031

www.fastum.se | Tel: 90 220
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Styrelsen för Århus digital ekonomisk förening, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2020–07–01 – 2020–12–31, vilket är föreningens första verksamhetsår. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 
Föreningen är en ekonomisk förening med ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att tillhandahålla digitala tjänster, förmånliga gruppavtal, laddstolpar mm. Endast medlemmar i 
Århus samfällighetsförening kan tas upp som medlemmar i Århus digital ekonomisk förening.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja tjänsterna. 
 
Föreningens stadgar 
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 16 april 2020.
 
Ekonomisk förvaltning
Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum AB. 
 
Avtal
Com Hem, Bredband, TV och telefoni.
 
Årsavgifter
Insats tas ut från ny från ny medlem efter beviljat medlemskap om 500 kr. Insatsen återbetalas endast i 
de fall som står i lagen om ekonomiska föreningar.
Medlemsavgift tas ut av alla medlemmar årligen. Beloppet får högst uppgå till 500 kr.
 
Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 30 mars 2020 haft följande sammansättning:
 
Ingemar Myhrberg Ledamöter
Helen Ala-Kojola Ledamöter
Johan Gauding Ledamöter

Mats Ledin Suppleant

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.
 
Revisorer
Jack Johnsson
 
Valberedning
Johan Gauding
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Århus Digital Ekonomisk förening bildades eftersom Århus samfällighetsförening inte kunde behålla 
gruppavtalet med Comhem gällande bredband, tv och telefoni, på grund av gällande anläggningsbeslut. 
Den digitala föreningen övertog det förmånliga gruppavtalet från och med den 1 juli 2020.

Århus Digital följer samma årsplan som samfällighetsföreningen. Vi har årsmötena samtidigt, så att vi 
kan välja styrelse och besluta om budget till både samfälligheten och den ekonomiska föreningen. 

Inledningsvis tecknade den digitala föreningen avtal med samfälligheten om ekonomisk administration. I 
samband med att samfälligheten handlade upp Fastum för den ekonomiska administrationen, gjorde den 
digitala föreningen det samma. 

Medlemsinformation
 
Föreningen hade vid årsskiftet 161 medlemmar. 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020     

(6 mån)     
Nettoomsättning 255     
Resultat efter finansiella poster 3     
Soliditet (%) 1,0     

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
 
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
 
Soliditet (%)
Eget kapital i relation till balansomslutning.
 
 
 
Förändring av eget kapital 

Årets Totalt

resultat  
Årets resultat 2 078 2 078
Belopp vid årets 
utgång 2 078 2 078
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
årets vinst 2 078
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 2 078

2 078
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
 



Århus digital ekonomisk förening
Org.nr 769638-6031

4 (9)

Resultaträkning Not 2020-07-01
-2020-12-31

(6 mån)
 

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 255 100
Summa rörelseintäkter 255 100

Rörelsekostnader
Driftskostnader 3 -225 612
Övriga externa kostnader 4 -26 825
Summa rörelsekostnader -252 437

Rörelseresultat 2 663

Skatter

Skatt på årets resultat -585
Årets resultat 2 078
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Balansräkning Not 2020-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 750
Övriga fordringar 5 189 575
Summa kortfristiga fordringar 198 325

Kassa och bank
Kassa och bank 4 751
Summa kassa och bank 4 751
Summa omsättningstillgångar 203 076

SUMMA TILLGÅNGAR 203 076



Århus digital ekonomisk förening
Org.nr 769638-6031

6 (9)

Balansräkning Not 2020-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Årets resultat 2 078
Summa fritt eget kapital 2 078
Summa eget kapital 2 078

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 80 500
Skatteskulder 585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 119 913
Summa kortfristiga skulder 200 998

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 203 076
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Kassaflödesanalys Not 2020-07-01
-2020-12-31

(6 mån)
 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 663
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 2 663

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar/avgiftsfordringar -8 750
Förändring av kortfristiga skulder 200 413
Kassaflöde från den löpande verksamheten 194 326

Årets kassaflöde 194 326
Likvida medel och avräkningskonto vid årets slut 194 326
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) K2 om årsredovisning i mindre företag. 
 
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan 
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
 
 
Not 2 Nettoomsättning

2020-07-01
-2020-12-31

Bredband 215 300
Administrationsavgift 39 800

255 100

 
Not 3 Driftskostnader

2020-07-01
-2020-12-31

Bredband 225 612
225 612

 
Not 4 Övriga externa kostnader

2020-07-01
-2020-12-31

Ekonomisk förvaltning 22 188
Bankkostnader 3 337
Övriga poster 1 300

26 825

 
Not 5 Övriga fordringar

2020-12-31

Avräkningskonto förvaltare 189 575
189 575
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