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Årsmötesprotokoll för Torpgärdans Kabeltvförening 2015-05-06

1.

Mötets öppnande

Föreningens ordförande Hans Gedda öppnade mötet.
2.

Mötets behöriga utlysande

Ordförande föredrog att kallelse till årsmötet delats ut till samtliga medlemmar i enlighet med
stadgarna, dvs minst tre veckor före. Årsmötet beslutade anse årsmötet behörigt utlyst.
3.

Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkände dagordningen
4.

Upprättande av röstlängd

Vid årsmötet närvarade 12 hushåll och således 12 medlemmar. Årsmötet beslutade fastställa
röstlängden till 12 röstberättigade medlemmar.
5.

Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

Till årsmötesordförande valdes sittande ordförande Hans Gedda och till årsmötessekreterare valdes
Tomi Kovero.
6.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Till justeringsmän valdes Karl Erik Björnfot och Mats Jatko.
7.

Ev föredragning av allmänna medlemsmötets protokoll

Inget förelåg.
8.

Föredragning av styrelsens årsberättelse inkluderande balans- och resultaträkning

Ordförande redogjorde årsberättelsen vilken årsmötet beslutade att lägga med godkännande till
handlingarna
Kassören redogjorde föreningens balans- och resultaträkning.
9.

Godkännande av balans- och resultaträkning

Årsmötet beslutade godkänna balans- och resultaträkningen.
10. Behandling revisionsberättelse
I revisorns och revisorsuppleantens frånvaro läste kassören upp revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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Årsmötet beslutade, med anledning av revisionsberättelsen, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014-2015.
12. Ärenden vilka av styrelsen förelagts årsmötet.
Inga ärenden förelåg
13. Beslut om arvoden
Årsmötet beslutade att oförändrat arvode skall gälla för 2015-2016.
14. Förslag på budget för kommande år
Kassören föredrog styrelsens förslag på budget.
Årsmötet beslutade fastsälla föredragen budget med eventuell justering beroende på beslut om
kabeltv-avgiften under nästa punkt.
15. Beslut om kabeltv-avgift
Styrelsen föreslog en höjning av avgiften för 2015-2016 med 100kr till 1400kr enligt fastställd
budget. Detta förslag medger att föreningen under kommande år beräknas göra ett nollresultat.
Under mötet uppkom förslag om att höja avgiften till 1500kr samt även 1600kr för att medge ett
visst utrymme för eventuella uppkomna utgifter i form av icke planerade reparationer och dyl.

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att fastställa kabeltv-avgiften för 2015-2016 till 1500kr.

16. Val av ordförande
Årsmötet valde Hans Gedda till föreningens ordförande för en tid av ett år.

17. Val av styrelseledamöter
Då två ledamöter(Mikael Ståhl och Nils-Erik Johansson) är valda till och med årsmötet 2016 har
detta årsmöte att välja två ledamöter.
Årsmötet beslutade välja Tomi Kovero till ledamot och då inga fler namn förelåg beslutades att
den andra ledamotsplatsen hållas vakant.
Inga suppleanter valdes.

18. Val av revisor och suppleant
Årsmötet valde Veronika Sundström till revisor samt Alf Lindgren till revisorssuppleant.

19. Val av valberedning
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Då inga namn förelåg som förslag till valberedning beslutade årsmötet att hålla valberedningen
vakant.

20. Ärenden som väckts i enighet med §10
Inga ärenden förelåg

21. Övriga ärenden som sammanträdet beslutar uppta till behandling
Fiber: Resonemang fördes med anledning av tidigare upplyft fråga om fiberuppgradering.
Resultatet av diskussionerna resulterade i att föreningen just nu bedöms ha tillräcklig kapacitet för
internet överföring och att den beräknade kostnaden för att uppgradera vårt nät till fiber för
närvarande inte kan anses försvarlig. Dock konstaterade årsmötet vissa vinster med att koppla
fiber till anslutningslådorna i syfte att förbättra möjligheter för felsökning. Styrelsen uppdrogs att
fortsatt bevaka och utreda frågan.

Föreningens överlevnad: Årsmötet konstaterade att intresset för medlemmarna att jobba för
föreningen är väldigt svagt. De under årsmötet genomförda valen visar tydligt på detta då en
styrelsedamotsplats och valberedning nu är vakanta. Det förekom resonemang om det är dags att
föreningen avvecklas och att vi hittar en leverantör som är beredd att överta ansvaret fullt ut för
utrustning och leverans av tjänster. Styrelsen uppdrogs att fortsatt utreda även detta.

22. Avslutning
Ordförande tackade samtliga närvarande för deras deltagande och förklarade årsmötet för avslutat.
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