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Årsmötesprotokoll 
             

Måndag 2015-02-16, kl. 18.00, Kyrksalen i Holmsund 

15 personer närvarande enligt röstlängd 

 

 

§1 Ordförande Bengt-Ivan Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

§2 Stämman anser att stämman är behörigen utlyst. 

 

§3 a. Till mötesordförande valdes Ralph Höber. 

 b. Till mötessekreterare valdes Anders Nordberg. 

 c. Till protokolljusterare valdes Ove Olsen och Leif Bergegran 

 d. Till rösträknare valdes Ove Olsen och Leif Bergegran 

 

§4 Stämman godkände dagordningen. 

 

§5 Stämman fastställde röstlängden till 15 närvarande medlemmar. 

 

§6 Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Bengt-Ivan Lindgren som 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§7 Verksamhetsberättelse 

  

 Följande områden är anslutna 

 

 Analog TV 

 Verksamhetsberättelse gicks igenom. Vid årsslutet har HOKTV närmare 1700 

abonnenter anslutna till föreningen, vilket motsvarar 75 % av hushållen i 

Holmsund-Obbola. I Holmsund är större delen av kommundelen ansluten dock 

ej delar av Djupviksområdet, Ombergsområdet samt Lövöområdet. I Obbola är 

ca 20 % anslutna. 

  

 Digital TV 

 Ca 490 st 

  

 Internet 

 Ca 620 st 

 

 Medlemssituationen 

 Under 2014 har föreningen fått ett tillskott i medlemsantalet i och med att vi 

även har med internet. 
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 Vi har flyttat HC till TRION, där vi slagit ihop det med att uppgradera den 

tekniska utrustningen i centrum med material, arbetskostnad mm för 608 000 

kronor. Vi har även ökat kapasiteten på vår CMTS vid flytten.  

  

 Därefter godkändes verksamhetsberättelsen av stämman. 

 

§ 8 Martin redovisade resultat- och balansräkningen, vi har haft intäkter på  

 4 160 130 kr och kostnader på 3 370 093 kr. vilket ger ett resultat på 790 037 kr. 

 Efter avskrivningar är resultatet -260 825 kr. 

 

§ 9 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Leif Nyman. 

 

 Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§ 10 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 

§ 11 Val av styrelseledamöter 

 

 Till Styrelseordförande  Bengt-Ivan Lindgren  Omval 2017 

  

 Till Kassör  Martin Pattenden  2016 

  

 Till Sekreterare Anders Nordberg   2016 

   

 Till Ledamöter Rune Grönlund Omval 2017 

 

   Peter Linderstedt Omval 2017 

 

   Kjell-Ove Paro  2016 

 

 Till Suppleaner Anders Forsberg  2016 

 

   Bostaden ( ? ? )   

 

 Till Revisorer Curt Nilsson  Omval 2016 

 

   Leif Nyman  Omval 2016 

  

§ 12 Till valberedning valdes Rolf Sandström Omval 2016 

   

   Sture Palm  Omval 2016 

 

§ 13 Motioner och styrelseförslag 

 

 a) Motioner  Inga motioner har inkommit 

 

 b) Styrelsens förslag.  



 
 

 - 3 - 

 Vid förra årsmötet togs ett beslut om att anlita extern revisor, detta beslut var 

inte förenligt med våra stadgar. Därför föreslår styrelsen att tidigare taget beslut 

upphävs. 

 

§ 14  Budgetförslag föredrogs. Kostnaden för första kvartalet blir oförändrad, därefter 

förhoppningsvis blir det en lägre kostnad.  

Årsmötet beslutade att fastställa budget enligt förslaget. 

 

§ 15 Fastställande av arvoden: Inga ändringar enligt valberedningens förslag. 

 

§ 16 Fastställande av avgiften: Årsmötet beslutade att inga ändringar görs, 

programavgiften blir 119 kr/mån 

 

§ 17 Budgetförslag föredrogs.  Årsmötet beslutade att årets resultat - 260 825 kr 

balanseras i ny räkning. 

 Kostnaden för första kvartalet blir oförändrad, därefter förhoppningsvis blir det 

en lägre kostnad.  

 

§ 18 Fastställande av budget: Årsmötet beslutade att fastställa budget enligt förslaget. 

 

§ 19 Övriga frågor: Inga övriga frågor togs upp 

 

§ 20 Ordföranden tackade alla som kommit till årsmötet och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

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

Anders Nordberg 

 

 

Justerare     Justerare 

 

 

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

Ove Olsén     Leif Bergegran 

   

 

 


