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Årsmötesprotokoll 
             
Måndag 2017-02-20, kl. 18.00, Kyrksalen i Holmsund 

17 personer närvarande enligt bilagd röstlängd 
 

 

§ 1 / 2017 Mötets öppnande: 

Ordförande Bengt Ivan Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Mötets utlysning: 

Årsstämman ansåg att stämman var behörigen utlyst. 

 

§ 3 Val av mötespresidium: 

a. Till mötesordförande valdes Bengt Ivan Lindgren. 

 b. Till mötessekreterare valdes Ove Andersson 

 c. Till protokolljusterare valdes Ove Olsén och Leif Bergegran 

 d. Till rösträknare valdes Ove Olsén och Leif Bergegran 

 

§ 4 Dagordning: 

Stämman godkände dagordningen. 

 

§ 5 Fastställande av röstlängd: 

Stämman fastställde röstlängden till 17 närvarande medlemmar. 

 

§ 6 Föregående årsmötesprotokoll: 

Föregående årsmötesprotokoll togs upp av Bengt Ivan Lindgren.               

Protokollet godkändes av årsstämman och lades därmed till handlingarna. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelsen: 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Bengt Ivan, och lades med godkännande till 

handlingarna. 
 

§ 8 Ekonomisk redovisning: 
Mike föredrog resultat- och balansräkningen. 

Lades med godkännande till handlingarna. 

 Årets resultat blev 466.574kr. 
 

§ 9 Revisorernas berättelse: 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Leif Nyman, varefter den godkändes av 

årsstämman. 
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§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen: 
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

Punkten anses omedelbart justerad. 
  
§ 11 Val av styrelseledamöter: 
 

 Styrelseordförande  Bengt-Ivan Lindgren  omval 2 år 2019 
  

 Kassör  Mike Pattenden omval 1 år 2018 
  

 Sekreterare  Ove Andersson  omval 1 år 2018 

   

 Ledamöter  Rune Grönlund omval 2 år 2019 
 

   Peter Linderstedt omval 2 år 2019 
 

   Kjell-Ove Paro omval 1 år 2018 
 

 Suppleanter  Anders Forsberg omval 1 år 2018 
 

   Mats Spolander nyval 2 år 2019  
 

 Revisorer  Curt Nilsson  omval 1 år 2018 
 

   Leif Nyman  omval 1 år 2018 
  

§ 12 Valberedning Rickard Olsson omval 1 år 2018 
   

   Sture Palm  omval 1 år 2018 
 

§ 13 Motioner och styrelseförslag: 
 

 Motioner   

Inga motioner har inkommit. 
 

 Styrelsens förslag. 

 1)  
En liten höjning på 5 kr av programavgiften för det analoga utbudet från 119:-/månad 

till 124:-/månad samt en höjning med 5 kr av crypteringsavgiften från 33:-/månad till 

38:-/månad. 
 

2)  

Styrelsen föreslår en fortsatt utbyggnad av fibernätet samt det trådlösa nätet. En större 

satsning kommer att göras i Obbolaområdet. 
 

 3)  
Föreslagna investeringar: 

Teknisk utrustning för HD-sändningar 

Fiberkabel 
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Förstärkare 

Installation av nya elskåp 

Nya modem, CA-moduler och boxar 

.    

Årsstämman godkände dessa förslag. 
 

 

§ 14  Budgetförslag 2017: 

Några frågor förekom på ett antal poster, bland annat vad införande av ny teknik skulle 

kunna innebära för kostnadsbilden för medlemmarna, därefter beslutade Årsstämman 

att fastställa budget enligt förslaget. 

 

§ 15 Fastställande av arvoden:  
Oförändrade arvoden enligt valberedningens förslag. Stämman godkände förslaget 

 

§ 16 Fastställande av programavgift:  
Årsmötet beslutade att inte göra några ändringar, programavgiften är för 2017 

124 kr/mån 
 

§ 17 Disposition av vinst enligt fastställd balansräkning: 

Årsmötet beslutade att årets resultat 466.574 kr balanseras i ny räkning.  

 

§ 18 Fastställande av budget:  

Årsmötet beslutade att fastställa budget enligt det framlagda förslaget. 

 

§ 19 Ändring av stadgar: 

 Föreningens stadgar har reviderats av Rune Grönlund och de förändringar som gjorts 

redovisades kort av Bengt Ivan. Stadgarna med ändringar har legat ute på hemsidan 

sedan förra årsstämman. Ändringarna togs upp för slutgiltigt beslut och årsstämman 

beslutade att fastställa ändringarna.  

 

§ 20 Övriga frågor:  

 Inga övriga frågor. 

  

§ 21 Avslutning: 

Ordföranden tackade alla som kommit till årsmötet och förklarade mötet avslutat. 

 

 

--------------------------------------------- 
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Vid protokollet      

 

 

Ove Andersson 

 

     

Justerare       

 

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

Ove Olsén         Leif Bergegran  

  


