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Årsmötesprotokoll 
             
Måndag 2016-02-22, kl. 18.00, Kyrksalen i Holmsund 

22 personer närvarande enligt röstlängd 
 

 

§ 1 / 2016 Mötets öppnande: 

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

 

§ 2 Mötets utlysning: 

Årsstämman ansåg att stämman var behörigt utlyst. 

 

§ 3 Val av mötespresidium: 

a. Till mötesordförande valdes Ralph Höber. 

 b. Till mötessekreterare valdes Peter Linderstedt 

 c. Till protokolljusterare valdes Ove Olsen och Leif Bergegran 

 d. Till rösträknare valdes Ove Olsen och Leif Bergegran 

 

§ 4 Dagordning: 

Stämman godkände dagordningen. 

 

§ 5 Fastställande av röstlängd: 

Stämman fastställde röstlängden till 22 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, efter några frågor så godkändes 

verksamhetsberättelsen av årsstämman. 
 

§ 8 Ekonomisk redovisning: 
Martin redovisade resultat- och balansräkningen. 

Vi har haft intäkter på 4.825.511kr och kostnader på 3.514.842kr. 

Detta ger ett resultat på 1.310.669kr. 

 Efter avskrivningar är resultatet  416.721kr. Årets resultat blev 409.777kr. 
 

§ 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 2015. 

  
§ 11 Val av styrelseledamöter: 
 

 Styrelseordförande  Bengt-Ivan Lindgren   2017 
  

 Kassör  Mike Pattenden Nyval  2år 2018 
  

 Sekreterare  Ove Andersson  Nyval  2 år 2018 

   

 Ledamöter  Rune Grönlund  2017 
 

   Peter Linderstedt  2017 
 

   Kjell-Ove Paro  2018 
 

 Suppleanter  Anders Forsberg  2017 
 

   Bostaden  (vakant)  
 

 Revisorer  Curt Nilsson  Omval 1 år 2017 
 

   Leif Nyman  Omval 1 år 2017 
  

§ 12 Valberedning Rickard Olsson Nyval  1 år 2017 
   

   Sture Palm  Omval 1 år 2017 
 

§ 13 Motioner och styrelseförslag: 
 

 Motioner   

Inga motioner har inkommit. 
 

 Styrelsens förslag. 

 1) En liten höjning av programavgiften har aviserats av våra distributörer under  2016 

men, styrelsen föreslår att under 2016 inte göra några höjningar av programavgiften. 
 

2) När föreningen har fått en stabil styrelse och ekonomin är i balans, fortsätta med 

satsning på fiberutbyggnad och trådlöst Internet. 
 

 3) Styrelsen har begärt in offert från extern aktör om att sköta de administrativa 

sysslorna. Styrelsen anser att kostnaderna  från extern aktör överstiger de kostnader vi 

har med egen personal, därför förordar styrelsen att fortsättningsvis driva föreningen i 

egen regi.    

Årsstämman godkände dessa förslag. 
 

 

§ 14  Budgetförslag 2016: 

Några frågor förekom på ett antal poster, därefter beslutade Årsstämman att fastställa 

budget enligt förslaget. 
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§ 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 2016 

119 kr/mån 
 

§ 17 Disposition av vinst enligt fastställd balansräkning: 

Årsmötet beslutade att årets resultat 409.777 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 av Bengt-Ivan.    

 Årsstämman godkände ändringarna. Stadgarna med ändringar läggs ut på hemsidan 

och tas då även upp för slutgiltigt beslut på nästa årsstämma (2017).  

 

§ 20 Övriga frågor:  

 - En fråga om möjligheten finns att distribuera trådlöst TV / Internet i centrala Obbola. 

Bengt-Ivan svarade att en förstudie har gjorts och tekniken finns, men för dagen är 

inget bestämt. Det fungerar mycket bra med trådlöst Internet på de områden vi redan 

idag levererar till. 

 - En medlem påpekade om att jäv kan uppstå vid budgetarbete när medlem i styrelse 

ingår i administrationen. Styrelsen fick i uppdrag av mötesordförande att ta detta i 

beaktning i framtida budgetarbeten. 

  

§ 21 Avslutning: 

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

 

 

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

Vid protokollet     Peter Linderstedt 

 

     

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

Justerare     Ove Olsén   Justerare     Leif Bergegran 

   


