Protokoll Torpgärdans kabel-TV-förenings årsmöte 2016-05-10
Tid och plats: 2016-05-10 kl 19:30, Torpgärdsskolans matsal.
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Gedda öppnade årsmötet.
§ 2. Mötets behöriga utlysande
Årsmötet ansåg att årsmötet var behörigt utlyst.
§ 3. Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände dagordningen.
§ 4. Upprättande av röstlängd
Årsmötet fastställde röstlängden till 20 st röstberättigade medlemmar.
§ 5. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
Årsmötet valde Hans Gedda som ordförande för årsmötet och Mikael Ståhl som sekreterare för
årsmötet.
§ 6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
Årsmötet valde Jan Holm och Per Dines att jämte ordföranden Hans Gedda justera
årsmötesprotokollet.
§ 7. Eventuell föredragning av allmänna medlemsmötets protokoll
Inget allmänt medlemsmötesprotokoll förelåg att föredra.
§ 8. Föredragning av styrelsens årsberättelse inkluderande balans- och resultaträkning
Styrelsens årsberättelse samt föreningens balans- och resultaträkning föredrogs och lades till
handlingarna.
§ 9. Godkännande av balans- och resultaträkning
Årsmötet godkände föreningens balans- och resultaträkning.
§ 10. Behandling revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-2016.

§ 12. Ärenden vilka av styrelsen förelagts årsmötet
§ 12.1 Överlämnandet av driften till BDTV från 2017-01-01 och konvertering till
fiber enligt infomötets förslag
Årsmötet beslutade att överlämna driften av föreningen till BDTV från 2017-01-01 och
konvertera kabel-TV-nätet till fiber enligt informationsmötets förslag.
§ 12.2 Föreningen läggs vilande från 2017-01-01
Årsmötet beslutade att lägga föreningen vilande från 2017-01-01.
§ 13. Beslut om arvoden
Årsmötet beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelsen.
§ 14. Förslag på budget för kommande år
Årsmötet uppdrog till styrelsen att justera föreslagen budget så att en behållning om 50 000:ska vara kvar i föreningen när den läggs vilande.
§ 15. Beslut om kabel-TV-avgift
Årsmötet uppdrog till styrelsen att fastställa kabel-TV-avgiften så att en behållning om 50 000:finns kvar i föreningen när den läggs vilande.
§ 16. Val av ordförande
Årsmötet valde Hans Gedda som ordförande för föreningen.
§ 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen
Årsmötet valde Mikael Ståhl, Tomi Kovero och Nils-Erik Johansson till styrelseledamöter i
föreningen. Inga suppleanter valdes.
§ 18. Val av revisor och suppleant
Årsmötet valde Veronika Sundström till revisor och Alf Lindgren till revisorsuppleant.
§ 19. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att styrelsen utgör valberedningen i föreningen.
§ 20. Övriga ärenden som sammanträdet beslutar uppta till behandling
Inga övriga ärenden förelåg att upptas till behandling.
§ 21. Avslutning
Ordföranden tackade samtliga närvarande för deras deltagande och förklarade årsmötet för
avslutat.
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