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Årsmötesprotokoll 
             
Måndag 2010-02-22, kl. 19.00, Sandviksteatern i Holmsund 
20 personer närvarande enligt röstlängd 
 
 
§1 Ordförande Gunnar Järvholm 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 20 närvarande medlemmar. 

 

§6 Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§7 Medlemmarna fick tid på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen, därefter 
visade ordförande Gunnar Järvholm ett bildspel över hur styrelsen har jobbat 
under året samt hur den tekniska utvecklingen av nätet och programutbudet gått 
till. 

Därefter godkändes verksamhetsberättelsen 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 2009. 
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§11 Val av styrelseledamöter: 
 

 Till kassör:   Mike Pattenden med omval till 2012. 

  Till ledamöter: Joakim Ringlöw med omval till 2012. 

Bengt Ivan Lindgren med omval till 2012. 
  

 Till suppleant:  Jan-Olov Jakobsson med omval till 2012. 

Till revisorer: Curt Nilsson (sammankallande) och Leif Nyman med 
omval till 2011. 

   

Tidigare valda vid stämman 2009: 

Styrelseordförande: Gunnar Järvholm med omval 2011. 

 Ledamot: Peter Linderstedt och Rune Grönlund med omval 2011.  

 Suppleant: AB Bostaden, vakant, med omval 2011. 

 

§12 Till valberedning valdes Ebbe Nygren och Mikael Sehlstedt. 

 

§13 Motioner och styrelseförslag 

a) Motioner 

  1. Som medlem i Holmsund-Obbola Kabel Tv önskar jag, Per-Ulrik Granberg, 
att föreningen i befintligt kanalutbud utökar det med Canal+Sport. 

  Holmsund 2010-02-08 
  Per-Ulrik Granberg 
 

2. Jag önskar att ni skapar möjlighet att ta del av gratiskanalen ”Access”*. 
Anders Svedelius 
Fiskestigen 23 
913 33 Holmsund 
 
*Not. att kanalen heter Axess TV 

 
  3. Att styrelsen vid årsmötet lämnar en redogörelse med anledning av 

förändringen av distribution av kabel-tv den 12 januari. 
 
  Varför var förändringen nödvändig? 
  Fanns flera leverantörer än Svesat Choice med i bilden? 
  Varför föll valet på Svesat Choice? 
  Hur långt avtal är tecknat? 
  Framtida utveckling? 
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   4. Att även protokoll från styrelsemöten finns tillgängliga som 
                 nedladdningsbara dokument fr o m verksamhetsåret 2009. 

        
   5. Att hemsidan kontinuerligt uppdateras med aktuell information, t ex om   
                 driftstörning/driftarbeten för att bl a minimera felanmälningar. Dessutom   
                 ett forum för frågor och svar. (Ersätter eller kompletterar gästboken). 
                 Obbola 2010-02-08  
                  Leif Bergegran (motion 3-5) 
 

 b) Styrelsens förslag 

1. Styrelsen yrkar på avslag.    
Canal+sport finns i dag att hämta i Canal digital resp. Robert Boxer.  Styrelsen 
kommer dock att undersöka andra alternativ att få tillgång till Canal+sport. 
Kanalen kommer i så fall att ligga utanför basutbudet. 

 

2. Styrelsen yrkar på avslag.   
Axess TV-kanalen kopplad till vår HC medför en kostnad.  
Programmet finns i Boxerutbudet. Har du DVBT-mottagare bör du kunna se 
Axess TV. 
 
3. Styrelsen anser att motionen är besvarad i och med den genomgångna 
verksamhetsberättelsen. 
 
4. Styrelsen yrkar på avslag.  
Kabel-TV föreningen är en ekonomisk förening. Våra kanaler för information är 
INFO-TV och hemsidan och där kan vi inte garantera att endast våra 
medlemmar får tillgång till styrelseprotokoll. Styrelseprotokoll är inte en 
offentlig handling, men föreningens medlemmar har ändå möjlighet att ta del av 
dem (via Mike Pattenden), men absolut inte via en publik sida på webben.   
 
5. Styrelsen tillstyrker motionen.  
Den information vi kan ge måste vara av långsiktig karaktär och gälla när 
medlemmarna berörs.   

Årsmötet fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.  

 
§14 Budgetförslag föredrogs. Årsmötet beslutade att fastställa budget enligt förslag. 

 

§15 Arvoden till styrelsen beslutades att bli oförändrade enligt valberedningens 
förslag. 
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§16 Årsmötet beslutade att programavgiften för 2010 blir 99 kr/mån. 

 

§17 Årsmötet beslutade att vinsten på 236 566 kr balanseras i ny räkning. 

 

§18 Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2010. 

 

§19 Övriga frågor 

o Ove Olsén påpekade att, visst har det blivit billigare med den nya 
avgiften, men för att få likvärdigt programutbud idag digitalt, som vi 
tidigare har haft så kommer det att kosta mer. Jocke Ringlöw försökte 
förklara och sammanfatta frågan. Om vi bl a skulle ha fortsatt med att 
sända ut digitala signaler, hade vi inte kommit undan den 
krypteringsavgift som vi skulle ha blivit påförda. Då hade 
programavgiften hamnat på 155 + 33 kr. Dessutom skulle den större 
valfriheten försvinna. 

o Leif Bergegran föreslog att styrelsen bör arbeta med ett nytt avtal med 
Internetleverantören K-net Norr, där HOKTV går in och förhandlar om 
avgiften för anslutna medlemmar. Månadsavgiften bör sänkas för att 
locka fler användare och nya medlemmar. Ordföranden sa att denna 
synpunkt skall vi ta med oss och diskutera vid nästa styrelsemöte. 

o Flera frågor om programutbudet och vilka kanaler som finns tillgängliga 
togs upp. Styrelsen besvarade att det flesta kanalerna finns redan, medan 
några paketlösningar kommer att kompletteras under våren. 

 

§20 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade mötesdeltagarna för visat 
intresse och avslutade därmed mötet. 

 

Sekreterare  

 

 

--------------------------  

Bengt Ivan Lindgren 

 

 

Justerare    Justerare   

 

 

---------------------------   ------------------------------- 

Ove Olsén    Leif Bergegran 


