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Årsmötesprotokoll 
             

Måndag 2014-02-17, kl. 18.00, Kyrksalen i Holmsund 

18 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 18 närvarande medlemmar. 

 

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

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§7 Verksamhetsberättelse gicks igenom. Förhandlat med Urban Jonsson, till slut 

tog han det pris som vi erbjöd, vi tar över andelen den 1 april, kostnaden för 

övertagandet blir 600 000:-. Vi skall informera samtliga medlemmar. Vi 

kommer att flytta all kvarvarande utrustning till Storsjöskolan. Vi vill öka 

fiberandelen på vår kabel-TV nät.  

 Målsättning: Vi ska prioritera användarvänlig ny utrustning/kablar vid 

utbyggnad av nätet. 

  

Därefter godkändes verksamhetsberättelsen av stämman. 

 

§8 Mike Pattenden redovisade resultat- och balansräkning, som därefter godkändes 

av stämman. 

. 

§9 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Leif Nyman. 

 Revisionsberättelsen godkändes. 
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§10 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

§11 Val av styrelseledamöter: 

 

Till Styrelseordförande: Bengt Ivan Lindgren till   2015 

Till Kassör  Martin Pattenden nyval till  2016 

Till Sekreterare  Anders Nordberg omval till 2016 

Till ledamöter:  Peter Linderstedt till   2015 

 Rune Grönlund till  2015 

 Kjell Ove Paro nyval till  2016 

Till suppleant:  Anders Forsberg nyval till   2016 

Till revisorer: Curt Nilsson omval (sammankallande)  2015 

Leif Nyman med omval till  2015 

    

§12 Till valberedning valdes  Rolf Sandström omval  2015  

Sture Palm med nyval till  2015 

§13 Motioner och styrelseförslag 

a) Motioner 

  Inga motioner är inkomna. 
 

 b) Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår en höjning av programavgift med 5 kr till 119 kr 

Att en utomstående revisor anlitas. 

 

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

förhoppningsvis blir det en lägre kostnad.  

Årsmötet beslutade att fastställa budget enligt förslaget. 

 

§15 Arvoden till styrelsen: Inga ändringar enligt valberedningens förslag. 

 

§16 Årsmötet beslutade att programavgiften för 2014 blir en ökning med 5 kr från 

114 kr/mån till 119 kr/mån. 

 

§17 Årsmötet beslutade att årets resultat -359 937 kr balanseras i ny räkning. 

 Beträffande föreningens resultat och ekonomiska ställning hänvisas till upprättat 

resultat och ekonomiska ställning.  
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§18 Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2014. 

 

§19 Övriga frågor 

 Informationen rörande kabel-tv läggs ut på hemsida, samt annons via 

Skärgårdsnytt/Lionstidningen. Annonsen går som samhällsinfo. Dessutom skall 

interninfo följa med i fakturan. 

 Till de boende i bostadens hus, sätts information upp i trappuppgångarna om 

datum och nyheterna för kabel-TV på hemsidan. 

 Fibern mellan Skärgårdsskolan och Storsjöskolan skall mätas upp, om den är 

dålig kan den komma att bytas ut. 

 Vi ska lägga ut kanalpaketen och vad de kostar på hemsidan och sända med den 

i samband med att vi sänder ut fakturorna på TV-avgiften.. 

  

§20 Årsmötets ordförande Ralph Höber tackade mötesdeltagarna för visat intresse 

och avslutade därmed mötet. 

 

 

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

Anders Nordberg 

 

 

Justerare    Justerare   

 

 

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

Ove Olsén    Leif Bergegran  


