Årsmötesprotokoll
Måndag 2008-02-18, kl 18.30
Sandviksteatern, Holmsund
47 st närvarande enligt röstlängd

§1

Ordförande Ralph Höber hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Stämman beslutade att mötet var behörigen utlyst.

§3

A) Till mötesordförande valdes Gunnar Järvholm
B) Till mötessekreterare valdes Bengt Ivan Lindgren
C) Till protokolljusterare valdes Ove Olsén och Leif Bergegran
D) Till rösträknare valdes samma som under punkt C

§4

Stämman godkände dagordningen.

§5

Stämman fastställde röstlängden till 47 närvarande medlemmar.

§6

Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§7

Medlemmarna fick tid på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen.
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.
Revisionsberättelsen godkändes.

§10

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§11

Val av styrelseledamöter:
Till styrelseordförande: Bertil Johansson med fyllnadsval till 2009.
Till kassör:

Mike Pattenden med omval till 2010.

Till ledamöter:

Joakim Ringlöw med nyval till 2010 och
Bengt Ivan Lindgren med omval till 2010.
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Till suppleant:

Olof Rönnlund med nyval till 2010.

Till revisorer:

Curt Nilsson (sammankallande) och Leif Nyman med
omval till 2009.

Tidigare valda vid stämman 2007:
Ledamot: Jan-Olof Sundberg och Rune Grönlund med omval 2009.
Suppleant: Bostaden (Harry Jonsson) med omval 2009.
§12

Till valberedning valdes Ebbe Nygren och Mikael Sehlstedt.

§13

Motioner och styrelseförslag:
a) Motioner
Tio motioner har inkommit. De flesta rörande TV4 Sport men även några
angående kanal 9, Golfkanalen samt TV4 Komedi m fl.
En av motionerna berörde även en stadgeändring gällande att beslut av
förändring av kanalutbudet skall flyttas över från årsmötet till styrelsen.
Detta skulle medföra en snabbare ändring i kanalutbudet.
b) Styrelsens förslag
Enligt den inkomna motionen från Patrik Holmgren, att förändra i stadgarna så
att styrelsen själv kan besluta om förändringar av kanalutbudet, löpande under
året, avslås. Motiveringen är att det bl a skulle bli dyrt att anpassa teknisk
utrustning till tillfälligt populära kanaler.
När det gäller det totala programutbudet föreslår styrelsen att Eurosport och
CNN tas bort och enbart ersätts av TV4 Sport.
Årsmötet fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag med justeringar att:
-

Behålla Eurosport och CNN samt komplettera med TV4 Sport eftersom
utrymme finns i vårt nät. Detta innebär att programavgiften måste höjas från
föreslagna 10 kr till 20 kr/mån/hushåll

-

Programavgiften höjs totalt med 25 kr till 155 kr/mån/hushåll med hänsyn
taget till framtida investeringar

-

Öka investeringssumman från budgeterade 250 000 kr till 350 000 kr med
tanke på kommande teknikutveckling

-

Ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att låna pengar om ca
1 miljon kr till investering av teknisk utrustning, för att förbättra nätet och
förbereda för HD-signaler under ett och samma år

-

Tack vare familjen Böhlin, kommer Golfkanalen att finnas som valmöjlighet
i det digitala nätet. Familjen Böhlin kommer att stå för investeringen av den
tekniska utrustningen om ca 10 000 kr, vilket vi i styrelsen för föreningen
tacksamt tar emot.
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§14

Budgetförslag föredrogs.
Årsmötet beslutade att fastställa budget enligt förslag men med hänsyn till
höjningen skall intäkterna för programavgiften dock räknas upp med ytterligare
15 kr/hushåll/månad.

§15

Arvoden till styrelsen beslutades att bli oförändrade enligt valberedningens
förslag.

§16

Årsmötet beslutade att programavgiften för 2008 höjs till 155 kr/mån.

§17

Årsmötet beslutade att vinsten på 56 456 kr balanseras i ny räkning.

§18

Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2008.

§19

Övriga frågor:
- Skärgårdsskolans framtida existens diskuterades med anledning av att
föreningens tekniska utrustning finns stationerad i byggnaden.
Ordföranden Gunnar Järvholm meddelade att skolan kommer att finnas kvar
t o m 2011 ev längre, men det är oklart vad som händer sedan.

§20

Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade styrelsen för det fina arbete
som utförs. Han avtackade avgående ordföranden Ralph Höber samt sekreterare
Rolf Malmgren med blommor och tackade även mötesdeltagarna för visat
intresse.
Mötet avslutades.

Sekreterare

-------------------------Bengt Ivan Lindgren

Justerare

Justerare

--------------------------Ove Olsén

------------------------------Leif Bergegran
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