Protokoll för årsmöte i Torpgärdans-kabeltvförening 2014-05-06
1. Mötes öppnande.
Ordf. Hans Gedda öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Mötes behöriga utlysande, samt förslag på dagordning.
Årsmötet har varit behörigt utlyst och gällande dagordning, som finns under stadgar på
hemsidan, godkändes vilken vi härmed kommer att följa.
3. Upprättande av röstlängd.
Här beslutas det att följa principen: Ett hushåll = en röst.
4. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
För årsmötet beslutades att styrelsens ordf. samt sekr. skulle förbli sittande.
5. Val av 2 st protokolljusterare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
Att justera protokollet jämte ordf. blev Bengt Heikkilä samt Bengt Lindgren.
6. Ev. föredragning av allmänna medlemsmötets protokollet.
Inget sådant förelåg.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse inkluderande balans och resultaträkning.
Sekr. läste upp verksamhets-/års-berättelsen från det gångna året och kassören redovisade
balans och resultatberäkningen samt meddelade att uttag har skett från kassan för att betala
BDTV för kommande kvartal. Inga frågor väcktes gällande redovisade dokument.
8. Godkännande av resultat- och balansräkning.
Här fanns inga tveksamheter så det blev ett enhälligt godkännande.
9. Behandling revisionsberättelse.
I Veronica Sundströms samt Alf lindgrens frånvaro (Revisor samt ersättare) så läste Sabina
Watts (kassör) revisionsberättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Utifrån innehållet i punkten ovan (9.) så förelåg det inga betänkligheter varvid styrelsen gavs
full ansvarsfrihet.
11. Ärenden vilka av styrelsen förelagts årsmötet.
Inga inkomna ärenden.
12. Beslut om arvoden.
Vad gäller för styrelsen i skrivande stund så kvarstår tidigare beslutat arvode. Om det, enligt
punkt 19. kommer att ske förändringar så kommer detta att avhandlas internt under året samt
på kommande årsmöte.
13. Förslag på budget för kommande år.
Sabina delgav församlingen en budget för kommande räkenskapsår. Föreningen förfogar just
nu över en disponibel kassa på ca 200 tusen Kr. Om matarkabeln på/längs Björnvägen byts
ut detta år så visste inte styrelsen om det skulle belasta budgeten enär det finns, enligt ordf.
en garanti på kabelfunktion på hela 30 år! Det åligger styrelsen att ta reda på detta.

14. Beslut om kabel-TV-avgift.
Fjolårets sänkning av kabel-TV-avgiften ifrågasattes eftersom det, med teknikens
landvinningar, kan förväntas att kabel-nätet inom en snar framtid bör/ska byggas ut med
”fiber” för att tillgodose föreningens konsumenter. Vem står för vilka kostnader? Enskild,
kabeltvföreningen, BDTV? Likaså vet vi inte om ”Björnvägen” och dess renovering
renderar i ökade kostnader för föreningen. (Se punkt 13.) Ska vi fortsätta att ”nalla” från
kassan eller risker soliditet? Ska vi återgå till 1400 kr som tidigare? Den gyllne medelvägen
blev att höja årsavgiften till 1300 kr (vilket egentligen innebär fortsatta subventioner dock ej
så stora som tidigare.)
15. Val av ordförande.
En enhällig församling ansåg att sittande ordf. ska förbli sittande!
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen.
På samma sätt som under punkt 15. så förblir sittande ledamöter (inte suppleanter) desamma
som under föregående period. Styrelseledamöter för kommande period blir då:
• Ordf:
Hans Gedda.
• Kassör:
Sabina Watts
• Sekr:
Olle Öqvist
• Ledamöter: Mikael Sthål, Nils-Erik Johansson
17. Val av revisor och suppleant.
På grund av deras frånvaro (se punkt 9.) kunde, varken revisor eller suppleant resa besvär
mot beslutet att de fortsätter med samma syssla även nästa period.
18. Ärenden som väckts i enighet med §10.
Här förelåg det inga frågor.
19. Övriga ärenden som sammanträdet beslutar uppta till behandling.
• Kanal 11 uppvisar synnerligen bristfällig kvalitet för somliga fastigheter. Ibland dålig,
ibland bra. Helger är kvalitén som sämst. Här kan man misstänka att det egna
fastighetsnätet är undermåligt enär många fastigheter i föreningen har ålderstigna
interna kablar som sätter ner kabelsignalen. Detta kan även bero på vilken bandbredd
som kanalen matas ut på. Felanmälan ska gå till BDTV så de kan monitorera
kabelsignalen i fastigheten. Styrelsen ska se över hemsidan så att en ev. felanmälan ska
gå till BDTV initialt men... kolla med grannen först om de har samma problematik!
•

Vad gäller matarkabeln på Björnvägen (som har belyst under punkt 13, 14.) så verkar det
som om BDTV har hänvisat till kabeltvföreningen gällande viss del av kostnaden alt.
hela kostnaden!? Någonting som styrelsen var ovetande om! Här åligger det föreningens
styrelse att verka proaktivt i frågan.

•

Frågan om ett ”Kanalråd” lyftes ånyo. Finns det möjlighet för föreningen att, i
samförstånd med BDTV besluta om vilka kanaler som ska ingå i basutbudet? Om i så
fall; vilka ska ingå i rådet? Styrelsen fick på sitt bord att utreda frågan snarast.

•

Hur ska styrelsen se ut framgent? Frågan lyftes av Bengt Heikkilä som ansåg att dagens
styrelsesammansättning inte motsvarade den arbetsinsats som nu föreligger kontra
tidigare vilket också torde rendera i en förändring av arvode (se punkt 12.). Styrelsen
ansåg dock att det är svårt att ”sia om framtiden” med tanke på de ev. förändringarna
som ligger i framtiden (ingenting är statiskt!). Under året, och utifrån vidare
framtidsbevakning för föreningen som har behandlats i punkterna ovan, så ska styrelsen
rannsaka sig själv för att se om dagens konstellation är den mest effektiva för att
fortsätta att driva föreningen så framgångsrikt som har skett fram till nu! Beslut kommer.

20. Avslutning.
Med tack för visat intresse så meddelar ordf. Hans Gedda mötet avslutat.
Vi tackar alla närvarande för deras engagemang i detta årsmöte.
Beslut har fattats enligt majoritetsprincipen. Se punkt: 3.

