ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Måndag 2006-02-13 Kl. 18.30
Sandviksteatern Holmsund
25 st närvarande enligt röstlängd.

§1

Ordförande Ralph Höber hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Stämman beslutade att mötet var behörigt 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 25 närvarande medlemmar.

§6 Föregående årsmötesprotokoll genomlästes och godkändes.

§7 Medlemmarna läste igenom verksamhetsberättelsen, därefter godkändes den av stämman,
I samband med genomgång av verksamhetsberättelsen beslöt även årsmötet konfirmera
föregående årsmötesbeslut ang. ändring av Föreningens stadgar

§8 Kassören Mike Pattenden redogjorde för ekonomin. En frågeställning varför
servicekostnaden fördubblats mot föregående år besvarades med att det skett en hel del
avgrävningar av vår kabel i samband med grävning för fjärrvärme. Stämman informerades
om att det är problem att få ersättning för avgrävningarna av entrepenörerna. Styrelseordf.
har kontaktat advokat för att se om det går att ändra på detta förhållande.
§9 Revisionsberättelsen godkändes.

§10 Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§11 Val av styrelseledamöter.
Till kassör Mike Pattenden med omval 2008.
Till ledamot Rolf Malmgren med omval 2008.
Till suppleant Bengt-Ivan Lindgren med omval 2008.
Till revisorer valdes Curt Nilsson med omval 2007
och Leif Nyman med omval 2007.
Tidigare valda vid stämman 2005:
Styrelseordförande Ralph Höber med omval 2007.
Ledamot Jan-Olof Sundberg med omval 2007.
Ledamot Bertil Johansson med omval 2007.
Ledamot Bostaden Harry Jonsson med omval 2007.
Suppleant Rune Grönlund med omval 2007.

§12 Till valberedning valdes Ebbe Nygren och Rune Hägglund.

§13 Motioner och styrelseförslag:
a) Motioner
b) Styrelsens förslag
a/ Motioner:
4 st motioner hade inkommit till årsstämman.
1/ Från Tommy Eriksson med önskemål om Travel Channel.
2/ Från Lars Norberg med önskmål om Extreme Sports, VH1, VH1 Classic.
3/ Från Olle Rönnlund med önskemål att VH1 ersätter TV4+.
4/ Från Per-Ulrik Granberg med önskemål om TV4 Fakta.
Med hänvisning till dessa motioner presenterade Jocke Ringlöv statistik från den
pågående enkäten. Det visar sig att av hitintills 95 st som gett sina synpunkter
är 88,4 % nöjd eller ganska nöjda med kanalutbudet, 75,8 % tycker att det saknas
någon/några kanal/er.
Ralph informerade om att enkäten bör vara klar fram till maj månad och att ev.
förändring kan genomföras under augusti månad samt att han jämfört vårt
utbud kontra pris med kabel-TV föreningar i Umeå och att vi ligger bra till både vad
gäller utbud och pris. Denna enkät tillsammans med motionerna får därför ligga till grund
för styrelsens fortsatta handläggning av Kabel-TV föreningens fortsatta utbud ( i övrigt se
styrelsens förslag till årsmötet) Styrelsen vill även poängtera att varje Kabel-TV
innehavare kan i dag ta del av det utbud som finns i installerad Muxutrustning, SPA,
Canal+ vid Huvudcentralen
Årsstämman fattade därefter beslut i enlighet med styrelsens förslag.
b/ Styrelsens förslag:
löpande utbyggnad av kabel-TV nätet i Skärgården, bl.a Esbergsvägen i Obbola och i
Djupvik fortsätter.
350000 kr investeras för utbyggnad till digitalt nät (samköra både analogt och digitalt)
och därmed ombyggnad av HC . En första etapp sker därmed under 2006
Årsstämman beslutade att tillstyrka förslagen.

Stämman beslöt även att tillstyrka Olle Rönnlunds förslag att ge styrelsen i uppdrag att
undersöka den s.k. City-TV och dess eventuella inverkan på utbudet i vårt Kanalutbud.

§ 14 Budgetförslag föredrogs. Stämman beslutade enligt förslag.

§ 15 Beslutades att arvoden blir oförändrade med undantag av sekreterararvodet som höjs
med 1500 kr till 5000 kr. enligt förslag från valberedningen.
§ 16 Stämman beslutade att programavgiften för 2006 blir oförändrad 130 kr.

§ 17 Stämman beslutade att vinsten 312000 kr balanseras i ny räkning.

§ 18 Stämman beslutade att fastställa budget för 2006.

§ 19 Övriga frågor.
En fråga om internetanslutning påverkas av om- och tillbyggnad av
anläggningen besvarades med att så inte är fallet.
Styrelseordf. Ralph överlämnade blommor till Runo Westin och tackade för hans långa
och trogna arbete i föreningen och dess styrelse ända sedan starten.
§ 20 Ordförande Gunnar Järvholm tackade styrelsen för det fina arbete som läggs ner
och mötesdeltagarna för visat intresse.
Mötet avslutades.

Vid protokollet
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