
SMULTRONSTIGENS KABEL-TV:S 
EK FÖRENING 
 

 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 

 
Måndag 2005-02-28  Kl. 18.30 
Sandviksteatern Holmsund 
16 st närvarande enligt röstlängd 
 

 
§1    Ordförande Ralph Höber hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§2    Stämman beslutade att mötet var behörigen utlyst. 

 
§3   Till mötesordförande valdes Gunnar Järvholm. 
       Till mötessekreterare valdes Rolf Malmgren. 
       Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Per-Olof Pettersson och Haldo Lundgren. 

 
§4    Stämman godkände dagordningen. 

 
§5   Stämman fastställde röstlängden till 16 närvarande medlemmar. 

 
§6   Föregående årsmötesprotokoll genomlästes och godkändes efter en rättelse av paragraf 14 
       ”arvodet för kassör och sekreterare  skall vara 3500:-”   
 

 
§7   Medlemmarna läste igenom verksamhetsberättelsen. Information från ordf. Ralph Höber 

att EU-projektet ligger vilande. Förslag från Curt Nilsson att EU-projektet strykes från    
agendan tills vidare. Stämman beslutade att så göra därefter godkände stämman  
verksamhetsberättelsen. 
       

§8 Kassören Mike Pattenden redogjorde för ekonomin och det konstaterades att utfallet var 
       bättre än  budgeterat resultat. Nedskrivning av anläggningstillgångar har fortsatt. 
       Anläggningstillgångarna är nu 1 971 546 kr mot förra årets 3 617 439 kr  Mike meddelade      
       också att materialdokumentationen av anläggningen är klar. Vi har en räntefond på  
 800 000 kr. Revisor Curt Nilsson påpekade att dessa pengar skall användas som reserv för 
 oförutsedda utgifter. 
 Stämman godkände den ekonomiska redogörelsen samt resultat och balansräkning. 
 
§9 Revisionsberättelsen  godkändes 
§10 Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004 
 
§11 Val av styrelseledamöter. 
   Till ordförande Ralph Höber med omval 2007 
 Till ledamot  Jan-Olof Sundberg med omval 2007 
 Till ledamot Bostaden ( Harry Jonsson) med omval 2007 



  Till ledamot  Bertil Johansson med omval 2007 
 Till suppleant Rune Grönlund med omval 2007 
 Till revisorer valdes Curt Nilsson med omval 2006 
                och           Leif Nyman med omval 2006 
 
 Tidigare valda vid stämman 2004 enligt följande: 
 Kassör Mike Pattenden med omval 2006 
 Sekreterare Runo Westin med omval 2006 
 Ledamot Rolf Malmgren med omval 2006 
 Suppleant Bengt-Ivan Lindgren med omval 2006 
 
§12 Till valberedning valdes Ebbe Nygren och Rune Hägglund 
 
§13 Motioner 
    a/ Motion från stämman 2003 angående namnbyte 
  Beslutades att namnbytet effektueras. Namnet på föreningen blir Holmsund – Obbola 
        Kabel-TV ek. förening. Om det visar sig att det inte går att registrera blir reservnamnen 
        Obbola –Holmsund kabel-TV ek. förening eller 
  Skärgårdens kabel-TV ek. förening. 
 
    b/ Årets motioner. 3 st motioner hade inkommit angående kanalutbud. 

1. Motion från Olle Rönnlund med önskemål om barn/kunskapskanalen 
2. Motion från Jan-Olof Wiklund med önskemål om TV 4 FILM 
3. Motion från Per-Ulrik Granberg med önskemål om kanal TV 400 

Styrelsen tillstyrker motion 1 och 2 men avslår motion 3 
Ralph Höber informerade  samt jämnförde prisbild med andra kabel-TV 
föreningar och det konstaterades att vi i föreningen har ett väldigt förmånligt pris 
för det utbud av kanaler vi har. 
Månadsavgiften måste höjas med 10 kr om stämman beslutar att anta motion 
1 och 2.  
Beslutades att anta motionerna 1, med styrelsens förutsättningar ang. 
”mustcarryutredningen”, och 2 samt höjning av månadsavgiften med 10 kr 
Beslutades att avslå motion 3. 
 

  c/ Stadgeändring  
       - av § 3. Föreningens ändamål skall efter stämmans beslut lyda: 
 Föreningens ändamål är att befrämja medlemmarnas ekonomiska intressen såsom 
 konsumenter av kabel-TV och att distribuera kabel-TV till medlemmarnas bostäder i    
  Holmsund och Obbola samt utföra därmed förenlig verksamhet. 
 Distributionen skall präglas av hög driftsäkerhet och hög bildkvalitet till lägsta möjliga  
 kostnad . Därutöver kan föreningen även sälja tjänster i form av anslutningsmöjligheter 
  till icke medlemmar samt upplåta kabeltvnätet för internettrafik. 
  
   - av § 7. Medlemsavgiften ändras till programavgiften samt engångsavgiften ändras till 
  anslutningsavgiften. 
 

- av § 11. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast TVÅ veckor före 
        ordinarie stämma. 
   



- av § 12. Årsredovisning skall var revisorerna tillhanda senast TRE VECKOR FÖRE      
ORDINARIE  STÄMMA.   Den 1 mars tas bort. 

 
   - av § 13. Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas SENAST under mars månad. 
 ELLER APRIL tas bort.  
 
   - av § 14. Kallelse till föreningsstämma OCH ANDRA MEDDELANDEN sker genom 
 föreningens internTVkanal. Kallelsen skall vara tillgänglig för medlemmarna senast två 
 veckor före ordinarie årsstämma och en vecka före extra årsstämma. 
 
   - av § 16. Sista stycket skall lyda: 
 Stämmans protokoll skall hållas tillgängligt för medlemmarna hos styrelsens ledamöter 
 och på föreningens hemsida. 
 
 Curt Nilsson föreslog att stadgeändringen även tas upp till beslut på nästa årsstämma. 
 Samtliga ändringar bifölls av stämman inklusive Curt Nilssons tilläggsyrkande. 
 
§ 14 Budgetförslag föredrogs. Stämman beslutade enligt förslag. 
 
§ 15 Beslutades att arvoden blir oförändrade enligt förslag från valberedningen 
 
§ 16 Stämman beslutade att fastställa programavgiften till 130 kr per månad, dvs en höjning  
  med 10 kr per månad. 
 
§ 17 Stämman beslutade att vinsten 1123 kr balanseras i ny räkning. 
 
§ 18 Stämman beslutade att fastställa budget för 2005. 
 
§ 19 Övriga frågor. 
  a/  Stämman föreslog att styrelsen genomför en enkät bland medlemmarna om önskat 
   kanalutbud. 
  b/  Curt Nilsson ville pålysa att avtalet med K-net Norr har en uppsägningstid på 1 år.  
       Med anledning av detta bör styrelsen göra en utredning av rådande tecknat avtal. 
 
§ 20 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
           
  
Vid protokollet 
 
 
Rolf Malmgren     
      
. 
Justeras   
         
   
 
Per-Olof Pettersson                                                Haldo Lundgren 


