MINNESANTECKNINGAR
TV-möte med Resedan-Ringblomman 2010-10-27

Närvarande
Från Resedan: Birgitta Nordin, Fredrik Lilja, Pontus Qvick, Stefan Forsman, Bengt Skyllkvist
Torbjörn Carlsson, Gunnar Nordqvist
Från Ringblomman: Leif Brattström, Sakari Sohlman, Gunder Karlsson
Nytt avtal Resedan-Ringblomman 2010
Birgitta läste igenom det förslag hon hade utarbetat och det ska läggas fram till styrelsen i
respektive förening före underskrift av respektive styrelses firmatecknare.
När nuvarande avtal skrevs 1989, fanns inga betalkanaler, uppsägningstiden är en månad
vilket inte kan vara acceptabelt idag.
TV-enkät, svar
Svarsfrekvensen var mycket bra, 78%.
Det visade sig att det inte fanns någon kanal som stack ut med låga tittarsiffror. De kanaler vi
har i vårt utbud ligger väl till i den tittarundersökning som utförts i landet.
Uppföljning av budget och arbetsplan 2005-2010
Frågan lades åt sidan till styrelsen.
Uppföljning av föregåendemöte
Läs: Frågor och svar Tv-anläggningen på webbsidan (från februari 2010)
Punkt 9; angående digital spegling
Etapp 1: är klar.
Etapp 2: pågår, klar hösten 2010
Etapp 3: slutförandet av digital spegling.
Genomförs 2011 om föreningsstämmorna så beslutar.
Vi kan planera för en fortsatt utveckling av det digitala systemet, vilket förhoppningsvis då
innebär att varje hushåll ska kunna välja egna kanaler utöver våra betalkanaler.
Detta skulle i så fall vara etapp 4+5…..och kan göras 2012+2013
Den tekniska utvecklingen sker fort och det är svårt att planera för mer än ett år i taget.
Nyheter
Kanal 5 samt Kanal 9 finns nu även digitalt.
Eurosport och SVT2 HD kommer digitalt under hösten.
Kanalplan 2010
Kanalplanen ska kompletteras med de aktuella kanalerna.
Åtgärder i förrådet för TV-anläggningen (Ventilation, fläkt, AC?)
Vi har idag problem med för hög värme i förrådet under högsommardagar.
Ventilationen kommer Gunnar att åtgärda. Vi vet inte om det kommer att räcka, men eftersom
vi jobbar på en lösning tillsammans med Karlskoga Energi& Miljö angående vattenskador på
undercentralens sydvägg, så får vi arbeta fram en lösning som även åtgärdar värmeproblemet.
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Förrådet kommer att städas och vissa verktyg kommer att flyttas till nya förrådet för att
minska risken för damm och övriga skador.
Ang fläkt och ventilation i undercentralen återkommer Karlskoga Energi& Miljö i detta
ärende.
Övriga frågor
Hur gör man om man vill köpa in och titta på program som vi inte köper in?
Svar: Vi kan i dagsläget inte ta in fler kanaler i systemet utan att göra större investeringar,
lösning kan komma på sikt (2-3 år) om vi möjliggör för privat hushållens egna köp av kanal.
(Etapp 4+5)
Har vi rätt kanalval?
Svar: Ja, enligt enkäten så är det rätt kanaler vi har.
Gunnar talade om vikten att välja rätt TV vid nyköp (TV:n måste var utrustad med Dvb-C!)
Information till medlemmarna på webbsidan + nästa utskick
Birgitta informerar våra webbredaktörer.
Budget och arbetsplan 2011
Frågan hänskjuts till respektive styrelse
Kostnad för att slutföra digital spegling..
Gunnar får i uppdrag att lägga ett förslag till ”TV-budget” inför 2011 års stämma.
Förslaget ska presenteras respektive styrelse i god tid före årsstämma.
I budgetförslaget ska kostnad för fortsatt utbyggnad tas upp:
 Att avsluta den digitala speglingen
 En fortsatt utbyggnad av TV anläggningen, för att möjliggöra privathushållens egna
köp av kanaler 2012+2013

Övrigt:
Ringblomman kommer fortsättningsvis att
debiteras del av kostnad för elektricitet att driva TV-anläggningen, samt del av försäkring
(undercentral och TV-anläggning).
El kostnad ca 950kr/år för 2010, gäller med dagens el pris.
Resedan är ansvarig för att komma överens med Gunnar Nordqvist om arvode för skötsel av
TV anläggningen.

Anm. 2010-11-01
Undercentralen ingår ej i tidigare försäkring, from idag läggs den till som ytterligare ett förråd
(kostnad 99kr/år (2010-2011).
Vi kommer att skriva en faktura till Ringblomman på 1000kr/för år 2011 att betalas i januari.

