
 
 

 - 1 - 

 
Årsmötesprotokoll 
             
Måndag 2011-02-21, kl. 18.00, Sandviksteatern i Holmsund 
25 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 Ralph Höber 

 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 25 närvarande medlemmar. 

 

§6 Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§7 Medlemmarna fick frågan om de hade läst igenom föregående årsmötes 
protokoll som legat ute på HOKTV’s hemsida, 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 Ralph Höber. 

 Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§10 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 
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§11 Val av styrelseledamöter: 
  

 Till styrelseordförande: Bengt Ivan Lindgren med nyval till 2013 

  Till ledamöter: Peter Linderstedt med omval 2013 

  Rune Grönlund med omval 2013 

  Anders Nordberg med fyllnads nyval 2013 

 Till suppleant:  AB Bostaden, vakant, med omval 2013 

Till revisorer: Curt Nilsson (sammankallande) och  
Leif Nyman med omval till 2012 

   

Tidigare valda vid stämman 2010: 

Kassör: Mike Pattenden med omval till 2012 

Ledamot: Joakim Ringlöw med omval till 2012. 

 Suppleant: Jan-Olov Jakobsson med omval till 2012. 

 

§12 Till valberedning valdes Rolf Sandström och Håkan Wahlström med nyval 2012 

 

§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    
 

 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. 

 Årsmötet fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag. 

Ordförande Gunnar Järvholm föredrog därefter hur framtiden kan se ut för 
Holmsund-Obbola Kabel Tv, samt den handlingsplan som föreningen utformat. 

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

 

§15 Arvoden till styrelsen beslutades att ändras enligt valberedningens förslag. 

 

§16 Årsmötet beslutade att programavgiften för 2011 blir 99 kr/mån. 
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§17 Årsmötet beslutade att årets resultat på -37 919 kr balanseras i ny räkning. 

 

§18 Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2011. 

 

§19 Övriga frågor 

o Leif Bergegran påpekade att det forum som föreningen startat har en 
krånglig startsida. Det första som möter en abonnent är en massa regler. 
Han tror därför att det är många som tvekar att använda forumet. 

o Diskussion om den kundtjänst som föreningen anlitat kom upp. Det kom 
både ris och ros från våra medlemmar. 

o Det kom en fråga om hur länge det analoga utbudet finns kvar. 
Ordförande Gunnar Järvholm svarade att enligt Sappa så kommer det 
troligtvis att finnas kvar i 10 år. Tekniken går så snabbt framåt att det 
finns vissa funderingar angående detta. 

o På frågan om Boxerutbudet förklarade Mike att det inte blir någon 
förändring. Det kommer att fungera som vanligt. 

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

 

§20 Årsmötets ordförande Ralph Höber tackade mötesdeltagarna för visat intresse 
och avslutade därmed mötet. 

 

Sekreterare  

 

 

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

Bengt Ivan Lindgren 

 
 

Justerare    Justerare   

 

 

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

Ove Olsén    Leif Bergegran 


