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1 
Ordförande Urban Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2 
Mötet har varit utlyst sedan den 16/1 på Infokanalen med avbrott för en vecka. Stämman 
beslutade att mötet var behörigt utlyst. 
 

3 
Till mötesordförande valdes Gunnar Järvholm. 
Till mötessekreterare valdes Runo Westin. 
Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Klas-Anders Johansson och Ralph Höber. 
 

4 
Stämman godkände dagordningen. 
 

5 
Stämman fastställde röstlängden till 33 närvarande medlemmar. 
 

6 
Föregående årsmötesprotokoll genomlästes och godkändes.   
 

7 
Medlemmarna läste igenom verksamhetsberättelsen varefter stämman godkände den. 
 

8 
Mike Pattenden redogjorde för ekonomin. Revisor Curt Nilsson redogjorde för de synpunkter 
han hade om hur ekonomin redovisades och framför allt vad det gällde avskrivningar. Nilsson 
tog bl a upp att det fanns tillgångar på sammanlagt 7,9 milj. kr.  
Det fanns tillgångar på inventarier på Holmsundsbyggnader med 953 869 kr som bör 
avskrivas direkt då det var intäkter mot direkta kostnader?  
Nilsson föreslog en inventering för att kartlägga allt vad föreningen äger. Allt skulle sedan 
dokumenteras i någon form av ett anläggningsregister. 
Avskrivningar bör göras på all nedgrävd kabel.  
Avstämning bör göras av insatskapitalet.  
Översyn bör ske av föreningens försäkringar.  
Det måste bli bättre resultat efter avskrivningar.  



Styrelsen kontrollerar upp det avtal som sagts upp och som f n saknas med 
Holmsundsbyggnader, förhandlingar pågår med Holmsundsbyggnader enligt Urban J.  
Styrelsen bör också arbeta för att öka likviditeten. 
 
Vidare så tog revisor Ulla Liljeqvist fråga om Internet. Hon undrade varför det fanns utgifter 
på 70 000 kr men inga intäkter och var stod det i stadgarna om att föreningen skall bedriva 
Internettrafik. Vidare så tyckte hon att Internetkostnader inte skall belasta förenings-
medlemmar utan de som nyttjar Internet.  
 
Urban Jonsson svarade att Internet och aktiv returtrafik är en effekt man erhåller när man 
bygger om hela kabel-tv-nätet till ny standard.  
 
Problem har det varit med SOL (Sweden On Line) som inte kunnat leverera en bra produkt 
och avtalet med Sweden On Line är uppsagt. Samtidigt så fanns/finns det vissa personer som 
tankar hem stora filer och som gör att hastigheten dämpas för övriga användare.  
 
En ny lösning är på införande  med ett nytt bolag som kommer att ta över hanteringen av 
Internet där föreningen erhåller intäkter per Internetkund, styrelsen arbetar vidare för att få 
detta klart under våren.  
 
Avtal mellan föreningen och det nya bolaget som strikt reglerar ansvarsområdena kommer att 
upprättas. 
 
Mötet tyckte att revisorernas synpunkter var rekommendationer för styrelsen att arbeta efter. 
 
Stämman godkände resultat och balansräkningen 
 
 

9 
Mötesordförande läste upp revisorernas berättelse. Berättelsen godkändes.  
 

10 
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. 
 

11 
Val av ledamöter. 
Till ny ordförande valdes Ralph Höber med omval 2005. 
Kassör Mike Pattenden har ett år kvar på sin mandattid. 
Kassör Runo Westin har ett år kvar på sin mandattid. 
Som ledamot omvaldes Jan Olof Sundberg med omval 2005. 
Som ledamot omvaldes Bostaden och Harry Jonsson med omval 2005. 
Som ledamot omvaldes Bertil Johansson med omval 2005. 
Som ledamot omvaldes Urban Jonsson med omval 2005. 
Som suppleant omvaldes Rune Grönlund med omval 2005. 
Suppleant Rolf Malmgren har ett år kvar på sin mandattid. 
Mötet omvalde Curt Nilsson på ett år och nyval av Leif Nyman som revisorer på ett år till 
2004. 
Mötet omvalde Ebbe Nygren och Rune Häggström i valberedningen på ett år till 2004. 
 
 



12 
MOTIONER 
En motion hade inkommit med tre olika förslag. 

1. Motion om Gospel Channel. En lista med namnunderskrifter överlämnades till 
styrelsen. Mötet beslutade att ge i uppdrag åt styrelsen att verka för att kanalen skall 
läggas ut på kabel-tv-nätet under den förutsättningen att den är tillåten, gratis samt 
okodad. 

 
2. Sky One.  

Eftersom det inte finns några rättigheter för vidaresändning i Svenska kabel-tv-nätet så  
går det inte att tillstyrka motionen. 

 
3. Franska TV5. 

Möte beslutade att avslå motionen om att ta bort Franska TV5. Det är f.n. den enda  
kostnadsfria kanalen samt att utbudet i föreningen bör vara ”multikulturellt”. 

 
Styrelsen la fram ett förslag på tre punkter. 
1. Programavgiften höjs med 20 kr/mån. Viasat Sport utgår och ersätts med TV4+, NRK 

och YLE (grannlandskanaler läggs in i utbudet). 
Synpunkter framkom från några personer på årsstämman att behålla Viasat Sport i 
utbudet men nedröstades av övriga stämman. 
Investeringen för dessa kanaler är dock ej budgeterat och tillkommer i en lagd budget. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
2. Avskrivningstakt enligt revisor Curt Nilssons förslag 
Mötet fann att det var en rekommendation för styrelsen att arbeta efter. 
 
3. Ändring av stadgar §13 om att årsmötet skall hållas senast mars månad. 
Mötet beslutade enligt styrelsen förslag, då detta är en ändring av stadgarna så måste detta 
även tas upp på nästa årsmöte för att genomföra förändringen. 
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Styrelsen (Mike P) redogjorde för budgetförslaget. 
 

14 
Mötet beslutade att höja arvodet från 16000 till 21 000 kr till styrelsen och till 1 800 kr för 
revisorerna. 
 

15 
Mötet beslutade att programavgiften skall höjas från 100 kr till 120 kr. 
 

16 
Mötet beslutade att fastställa budget för 2003. 



 
17 

ÖVRIGA FRÅGOR 
- Ingemar Einarsson hade en fråga om en kabel som hänger mellan Orkestergränd 17-

19.  
Urban Jonsson förklarade att kablar inne på tomter är fastighetsägarnas egna problem,  
och inte föreningens problem, detta måste lösas med den granne som hade problemet  
och fick en ny hängkabel som går över orkestergränd 17-19. 
Styrelsen skall se om detta går att lösa på något sätt under våren. 
 

- Ebbe Nygren frågade om Kanal 24. 
Kanal 24 är enbart en markbunden digitalkanal som i dagsläget enbart kan tas emot  
med en digitalbox och är ej ännu  tillåten att vidaresända i kabel-tv-nät analogt . 
 

- Frågan om Internet och bolag kom upp igen från Ulla Liljeqvist. 
Urban Jonsson förklarade om att när han startar han ett bolag som tar över  
Internettrafiken så kommer han att avsäga sig sin plats i Styrelsen. Avtal kommer att  
reglera så att kostnader för Internet ligger i bolaget och inte i föreningen.  
 

- Leslie Dobbing hade synpunkter på att Internet som SOL tillhandahöll inte var billigt i 
förhållande till kvaliteten. 

 
Urban Jonsson svarade att det finns i dagsläget ingen tanke på att ändra priserna.  
Däremot att det kommer att ske avsevärda förbättringar för Internetabonnenterna 
under våren, bl a finns det planer på att öka hastigheten. Information kommer att 

läggas  
ut på Infokanalen, föreningens hemsida samt skickas ut till kunderna i föreningen. 

 
18 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Runo Westin 
 
 
 
Justeras:              
                     …................................................                 ..........................................   
 Klas-Anders Johansson        Ralph Höber  
 
 
 
 
 
 
 
 


