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Årsmötesprotokoll 
 
Måndag 2012-02-20, kl. 18.00, Sandviksteatern i Holmsund 
22 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 Ebbe Nygren och Barbro Sandberg 

 d. Till rösträknare valdes Ebbe Nygren och Barbro Sandberg 

 

§4 Stämman godkände dagordningen. 

 

§5 Stämman fastställde röstlängden till 22 närvarande medlemmar. 

 

§6 Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§7 Verksamhetsberättelse gicks igenom. 

Därefter godkändes verksamhetsberättelsen av stämman. 

 

§8 Mike Pattenden redovisade ekonomin. 

 Resultat- och balansräkning godkändes därefter av stämman. 

 

§9 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Leif Nyman. 

 Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§10 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
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§11 Val av styrelseledamöter: 

   

Till kassör:  Mike Pattenden med omval till 2014 

Till ledamot:  Joakim Ringlöw med omval till 2014 

Till sekreterare  Anders Nordberg med omval 2014 

Till suppleant:  Jan-Olov Jakobsson med omval till 2014 

Till revisorer: Curt Nilsson (sammankallande) och Leif Nyman med 
omval till 2013 

 

Tidigare valda vid stämman 2011: 

 

Styrelseordförande: Bengt Ivan Lindgren med nyval till 2013 

Ledamöter:  Peter Linderstedt med omval 2013 

 Rune Grönlund med omval 2013 

 

§12 Till valberedning valdes Rolf Sandström och Håkan Wahlström med nyval 2013 

 

§13 Motioner och styrelseförslag 

a) Motioner 

  Inga motioner är inkomna. 
 

 b) Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår en investering med att gräva ner fiberkabel från Storsjöskolan 
till Bågvägen.  

Styrelsen föreslår även en investering på utrustning för att möta ökande utbudet 
av HD-kanaler. 

 
§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 2012 blir en ökning från 99 kr/mån 
till 109 kr. 

 

§17 Årsmötet beslutade att årets resultat -400102 kr balanseras i ny räkning. 
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 Beträffande föreningens resultat och ekonomiska ställning hänvisas till till 
upprättad resultat och ekonomiska ställning.  

 

§18 Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2012. 

 

§19 Övriga frågor 

o Fråga om störningar på kanal 3. Kan bero på solstormar, men ny 
utrustning kommer att installeras den 27 februari, som troligtvis tar bort 
störningarna. 

o Fjolårets motion om Canal+digital. Den finns nu i paketet Canal sport 
som finns för 399 kr. 

 

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

 

Sekreterare  

 

 

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

Anders Nordberg 

 

 

Justerare    Justerare   

 

 

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

Ebbe Nygren    Barbro Sandberg 


