SMULTRONSTIGENS KABEL-TV:S
EK FÖRENING

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Tid:
23 februari 2004 KL. 18.30
Plats:
Folkets Hus, Holmsund
Närvarande: Enligt röstlängd
1
Ordförande Ralph Höber hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2
Mötet har varit utlyst sedan den 14/1 på Infokanalen. Mötet beslutade att årsmötet var
behörigt utlyst.
3
Till mötesordförande valdes Gunnar Järvholm.
Till mötessekreterare valdes Runo Westin.
Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Leslie Dobbing och Per-Olof
Pettersson.

4
Mötet godkände dagordningen.
5
Mötet fastställde röstlängden till 32 närvarande medlemmar.
6
Föregående årsmötesprotokoll genomlästes och godkändes.
7
Medlemmarna läste igenom verksamhetsberättelsen varefter mötet godkände den.
8
Kassör Mike Pattenden läste upp utfallet för 2003 och balansräkningen för 2003.
Mötet godkände resultat och balansräkningen
9
Mötesordförande läste upp revisorernas berättelse. Berättelsen godkändes.
10
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

11
Val av ledamöter.
Ordförande Ralph Höber har ett år kvar på sin mandattid.
Som kassör omvaldes Mike Pattenden med omval 2006 .
Som sekreterare omvaldes Runo Westin med omval 2006.
Ledamot Jan Olof Sundberg har ett år kvar på sin mandattid.
Ledamot för Bostaden (Harry Jonsson) har ett år kvar på sin mandattid.
Ledamot Bertil Johansson har ett år kvar på sin mandattid.
Som ledamot omvaldes Rolf Malmgren med omval 2006.
Suppleant Rune Grönlund har ett år kvar på sin mandattid.
Som ny suppleant valdes Bengt-Ivan Lindgren med omval 2006
Mötet omvalde Curt Nilsson och Leif Nyman som revisorer på ett år till 2005.
Mötet omvalde Ebbe Nygren och Rune Häggström i valberedningen på ett år till 2005.

12
MOTIONER
Curt Nilssons hade inkommit med förslag om att byta föreningens namn från
Smultronstigens Kabel-TV Ek. förening till Holmsund – Obbola Kabel-TV Ek.
förening.
Mötet beslutade i enlighet med Curt Nilssons förslag.
Styrelsens förslag
- För EU-projektet avsättes i investeringsmedel 36.000:- i teknisk utrustning.
Resterande medel söks via EU- medel och offentliga medel om 125.000:- I
ansökan är projektets budget balanserat på 161.000:- Kommande investering av returtrafik till Bostaden AB
- Installation av nya förstärkare
- Uppdatering av nätet vid huvudcentralen
- När anläggningsregistret är klart skall styrelsen se över föreningens försäkringar
- Utökad möjlighet för föreningens medlemmar att ta emot ytterligare utbud
förutom det ordinarie utbudet via SPA.se till en kostnad av 299:-/månad (Ex TV
1000 m. fl kanaler)
Sammanlagd investeringskostnad: 250.000:- - 350.000:Curt Nilsson hade invändning angående EU-projektet. Han menade på att föreningen
inte skulle dra på sig några anställningskostnader. Föreningens huvudmål var att ha hög
driftsäkerhet, ha hög bildkvalitet till låg kostnad. Curt Nilssons förslag var att projektet
inte skulle startas förrän Länsstyrelsen skriftligen beviljat projektet pengar enlig
föreslagen kalkyl.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag förutom EU-projektet. Förslaget om EUprojektet så beslöt stämman enligt förslaget från Curt Nilsson
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att årsmötet skall hållas senast under mars
månad.

13
Styrelsen (Mike P) redogjorde för budgetförslaget. Mötet beslutade att godkänna
budgetförslaget.
14
Mötet beslutade att höja arvodet enligt förslag från valberedningen.
Förslaget var
Ordförande 25 000 kr/år. Skall även utgå för 2003.
Kassör max 3 500 kr/år Därutöver skall sekr. erhålla 500 kr/år för kostnad av egen
dator.
Övriga ledam. 2 500 kr/år.
Revisorer
2 500 kr/år
Valberedning fri kabelavgift
Reseersättning skall utgå för styrelsen enl statliga normer
För sammanträden där ledamot ej deltager utgår inget arvode.
Utöver arvodet skall ledamot ha fri kabel-TV
Samtliga arvoden och förmåner är skattepliktiga.
Mötet beslutade enlig förslaget.

15
Mötet beslutade fastställde att programavgiften skall vara 120 kr.

16
Mötet godkände förslaget om vinstdisposition på 440 kr.
17
Mötet beslutade att fastställa budget för 2004.
18
ÖVRIGA FRÅGOR
Åke Jansson klagade på att han och två andra på Smultronstigen haft dålig bild under
tre års tid utan att få någon kompensation. Han har heller inte fått någon förklaring till
den dåliga bildkvalitén. Åke påpekade att i stadgarna står det om en medlems
skyldigheter men inget som reglerar om någon medlem ej får en bra produkt/bild. En
fråga som styrelsen skall titta på tills fram nästa årsmöte.
Ralph Höber tog upp om att det kanske borde inrättas ett etiskt råd för att titta på vad för
sorts kanaler som föreningen skall ta ner. Detta motsatte sig Curt Nilsson och menade
på att alla var vuxna människor och själva kunde välja bort det man inte ville se.
En ytterligare övrig fråga som skulle tittas på var varför det felaktigt stod i kanalplan att
vi hade Deutsche Welle när vi i verkligheten har SAT 1. Frågeställaren undrade om inte
Deutsche Welle kunde ersätta SAT 1. En fråga som styrelsen skulle undersöka.

19

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Runo Westin

Justeras:
…................................................
Leslie Dobbing

Bifogas:

Verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning
Motion och styrelsens förslag
Resultat och balansräkning
Revisorernas berättelse
Röstlängden

..........................................
Per-Olof Pettersson

