
 
 
 
 
 
Årsmötesprotokoll 
 
 
Måndag 2007-02-19, kl 18.30 
Sandviksteatern, Holmsund 
32 st närvarande enligt röstlängd. 
 
 
§1 Ordförande Ralph Höber hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Stämman beslutade att mötet var behörigen utlyst. 
 
§3 Till mötesordförande valdes Gunnar Järvholm. 
 Till mötessekreterare valdes Bengt Ivan Lindgren. 
 Till protokolljusterare valdes Ove Olsén och Leif Bergegran. 
 
§4 Stämman godkände dagordningen. 
 
§5 Stämman fastställde röstlängden till 32 närvarande medlemmar. 
 
§6 Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§7 Medlemmarna fick tid på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen, där 

framkom det en fråga angående varför vi inte har plats för fler kanaler men i ett 
annat stycke kunde vi erbjuda en golfkanal. Per från Nordantenn förklarade att 
eftersom vi digitaliserar kanalerna i ett pågående arbete så kommer det att finnas 
utrymme eftersom kanalerna kräver mindre utrymme med digitala signaler.  
Därefter godkändes den av stämman. 

 
§8 Mike Pattenden redovisade ekonomin. 
 Resultat och balansräkning godkändes därefter av stämman. 
 
§9 Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande Gunnar Järvholm eftersom   
 det inte fanns någon revisor närvarande. 
 Revisionsberättelsen godkändes. 
 
§10 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 
 
§11 Val av styrelseledamöter: 
 Till styrelseordförande: Ralp Höber med omval 2009. 
 Till ledamöter: Jan-Olov Sundberg, Harry Jonsson (Bostaden) samt Bertil 

Johansson med omval 2009. 
 Till suppleant: Rune Grönlund med omval 2009 



 Till Revisorer: Curt Nilsson (sammankallande) och Leif Nyman med omval 
2008. 

 
 Tidigare valda vid stämman 2006: 
 Kassör: Mike Pattenden med omval 2008. 
 Ledamot: Sekr. Rolf Malmgren med omval 2008. 
 Suppleant: Bengt Ivan Lindgren med omval 2008. 
 
§12 Till valberedning valdes Ebbe Nygren och Rune Häggström. 
 
§13 Motioner och styrelseförslag:  

a) Motioner 
b) Styrelsens förslag 

a) 
Två motioner har inkommit angående golf (Viasat golf). 
Önskemål finns att kanalen ska ingå i det digitala nätet som betalkanal. 
Styrelsen konstaterade att detta kräver en nyinvestering av en MUX för ca  
8 – 10 000 kr. Detta innebär ett inköp av ytterligare ett utbudspaket från Viasat, 
men innebär att vi betalar för dubbla licenser för vissa kanaler som vi redan har. 
Kostnad för resp. intressent blir ca 180:-/månad*. 

 b) 
Styrelsen föreslår till årsmötet att intressenter till Viasat golf tecknar ett 
bindande avtal med HOKTV men vi kräver ett minimum av 25 intressenter* för 
att göra investeringen. Dessutom ställer vi krav på Umeå golfklubb att 
genomföra inventeringen bland sina medlemmar för att se vilket intresse som 
finns. Ralph H fick i uppdrag att kontakta Umeå golfklubb. Inga investeringar 
görs innan marknadsundersökningen genomförts och rapporterats till oss. 
 
Årsmötet fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag och att ge styrelsen i 
uppdrag att gå vidare i frågan om golfkanalen. 
 
 

§14 Budgetförslag föredrogs.  
 Stämman beslutade enligt förslag. 
 
§15 Arvoden till styrelsen beslutades att bli oförändrade enligt valberedningens 

förslag. 
 
§16 Årsmötet beslutade att programavgiften för 2007 förblir oförändrad, 130 kr/mån. 
 
§17 Årsmötet beslutade att vinsten 115 268 kr balanseras i ny räkning. 
 
§18 Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2007. 
 
§19 Övriga frågor: 
 Frågor angående vårt nät gällande digitaliseringen togs upp. 
 Per från Nord-antenn besvarade och förklarade skillnaden mellan analoga och 

digitala signaler. Han redogjorde även skillnaden mellan olika boxar som vi kan 
ansluta till vårt nät. 



 Han talade även om att en box för att kunna se de kanaler som digitaliserats och 
skickas ut parallellt med de analoga signalerna kommer att finnas tillgänglig 
inom kort.  
De boxar som har testats har inte riktigt hållit den kvalité som vi har eftersökt. 

 
§20 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade styrelsen för det fina arbete 

som görs. Han tackade även mötesdeltagarna för visat intresse. 
 Mötet avslutades. 
 
 
Sekreterare vid mötet.  
 
 
 
--------------------------  
Bengt Ivan Lindgren 
 
 
 
 
Justerare.    Justerare.   
 
 
 
---------------------------   ------------------------------- 
Ove Olsén    Leif Bergegran 
 
  

 


