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Årsmötesprotokoll 
             
Måndag 2009-02-16, kl. 19.00, Sandviksteatern i Holmsund 
16 personer närvarande enligt röstlängd 
 
 
§1 Vice ordförande Bengt Ivan Lindgren 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 16 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 2008. 
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§11 Val av styrelseledamöter: 

 

 Till styrelseordförande:  Gunnar Järvholm med nyval till 2011. 

 Till kassör:   Mike Pattenden med omval till 2010. 

  Till ledamöter: Peter Linderstedt med nyval till 2011 och  

Rune Grönlund med omval till 2011. 

  

 Till suppleant:  Jan-Olov Jakobsson med fyllnadsval till 2010 och  

Bostaden (Harry Jonsson) med omval till 2011. 

Till revisorer: Curt Nilsson (sammankallande) och Leif Nyman med 
omval till 2010. 

   

Tidigare valda vid stämman 2008: 

Kassör:     Mike Pattenden med omval 2010. 

 Ledamot:  Bengt Ivan Lindgren och Joakim Ringlöw med omval 2010.
  

§12 Till valberedning valdes Ebbe Nygren och Mikael Sehlstedt. 

 

§13 Motioner och styrelseförslag 

a) Motioner 

Tre motioner har inkommit. 

1. Jan Forsberg vill att den religiösa kanalen, kanal 10 tillförs i utbudet. 

2. Jens Ålevik vill att Comedy Central skall läggas till i utbudet. 

3. Fredrik Martinsson har föreslagit att, kanal 9 samt TV 8 skall ingå i utbudet. 

 

 b) Styrelsens förslag 

  1. Skaffa varsin digitalbox, då kanalen redan finns i det digitala utbudet. 

2. Föreningen ska inte bygga ut det analoga utbudet ytterligare. Anledningen är 
att utbyggnaden för HD kommer att behöva utrymmet i nätet. 

3. Som ovan. 

 

Övriga förslag 
Ge styrelsen handlingsfrihet för att se över och eventuellt distribuera  
HD-signaler i det nät vi har. 
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Styrelsen skall även se till att en opartisk person utses som kan göra en djupare 
utredning gällande HD-TV. Denna utredning ska senare under året redovisa 
kostnader, teknik samt eventuella intäkter vid ett styrelsemöte. 

Jan Forsberg påtalade att intresset för körsång och gospel är stort i skärgården, 
och växer stadigt. Därför fanns det en stor önskan att få en kanal som innehåller 
mycket sång, inte bara för att den skulle vara religiöst inriktad med ett kristet 
budskap. 

Olle Rönnlund gav en ingående redogörelse i förhållandet mellan det analoga 
och det digitala utbudet. Han påpekade också varför vi inte kommer att satsa 
mer resurser på det analoga utbudet. Det förklarades mer ingående att det fanns 
möjligheter att få dessa kanaler via de digitala boxar som går att använda i vårt 
nät. 

Leif Bergegran påpekade att när man satsar mer på de digitala sändningarna så 
försvinner informationen ut till medlemmarna via info-kanalen. Kanalen finns 
inte digitalt, dessutom finns inte möjlighet till text-tv att tillgå. 

Jocke Ringlöw gav som svar att frågan utreds och har redan uppmärksammats. 

 

Årsmötet fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag med justeringar att: 

- Kompletterande information om dessa frågor skall finnas på kanalplanen och 
läggas ut på hemsidan.  

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

 

§15 Arvoden till styrelsen beslutades att bli oförändrade enligt valberedningens 
förslag. 

 

§16 Årsmötet beslutade att programavgiften för 2009 blir oförändrad. 

 

§17 Årsmötet beslutade att vinsten på 384.619 kr balanseras i ny räkning. 

 

§18 Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2009. 

 

§19 Övriga frågor 

 Gunnar Järvholm tackade för förtroendet som ny ordförande. Han berättade om 
sin vision och målsättning, han vill jobba för en fortsatt hög kvalité på utbudet 
med minimala driftstörningar. 

 Vice ordf. Bengt Ivan Lindgren avtackade avgående ledamöter, Jan-Olof 
Sundberg, som varit med i styrelsen sedan starten av kabel-tv föreningen samt 
Olle Rönnlund med varsin blombukett. Avgående ordföranden Bertil Johansson 
kunde inte närvara pga sjukdom, men avtackades i hemmet efter mötet.  
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§20 Årsmötets ordförande Gunnar Järvholm tackade styrelsen för det fina arbete 
som utförs. Han tackade även mötesdeltagarna för visat intresse.  
Mötet avslutades. 

 

Sekreterare  

 

 

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

Bengt Ivan Lindgren 

 

 

Justerare    Justerare   

 

 

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

Ove Olsén    Leif Bergegran 


