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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2020-06-08
(5 st medlemmar närvarande)
§1.

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötets öppnande

§2.

Inga fullmakter hade inkommit.

Fullmakter

§3.

Ronny Fougelberg valdes till ordförande att leda årsmötet.

Mötesordförande

§4.

Lars Larsson valdes till sekreterare för årsmötet.

Mötessekreterare

§5.

Göran Thorpman och Jan-Erik Jonsson valdes att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

Justerare

§6.

Beslutades att årsmötet var behörigen utlyst.

Mötets utlysande

§7.

Två övriga frågor förelåg.
a) ComHems nedsläckning av det analoga TV-nätet.
b) Avtalet med ComHem.

Anmälan övriga
frågor

§8.

Dagordningen godkändes.

Godkännande av
dagordning

§9.

Föregående årsmötesprotokoll 2019-04-08 godkändes och lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§10.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för verksamhetsåret 2019 redovisades,
godkändes och lades till handlingarna (bifogas).

Verksamhetsberättelse

§11.

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

Revisionsberättelse

§ 12.

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslutade
att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ansvarsfrihet

§13

Till ordförande för 2020 valdes Börje Nilsson (omval).

Val av ordförande

§14.

Till styrelseledamot på två år valdes Ronny Fougelberg (omval) och till styrelseledamot
på ett år valdes Göran Thorpman (omval).

Val av styrelseledamöter

§15.

Till styrelsesuppleanter på två år valdes Mats Björk (omval) och Anders Tikkanen
(omval).

Val av styrelsesuppleanter

§16.

Till revisor på två år valdes Nils Saffersson (omval).

Val av revisorer

§17.

Till revisorssuppleant på två år valdes Mikael Widén (omval)

Val av revisorsuppleant

§18.

Till ledamot i valberedningen på två år valdes Veine Elmlund (omval).

Val av valberedning

§19.

Kassören redovisade förslag till budget för år 2020 (bifogas).
Budgeten godkändes och årsavgiften fastställdes till oförändrade 500 kr.

Budgetförslag

Medlemsavgiften betalas in senast 2020–05–31 (500 kr)
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Gruppavtalet betalas in senast 2020-03-31 och 2020-09-30 (675 kr/gång)
Motioner
§20.

Inga motioner har inlämnats.

§21.

Styrelsen informerade om att Comhem kommer att avveckla det analoga TV-nätet i höst.
Information om detta har delats ut till samtliga medlemmar samt publicerats på hemsidan
samt Facebook.

Info från styrelsen

§22.

Ronny Fougelberg tog upp frågan om löptid på våra avtal med ComHem. Dessa löper nu
på ett år i taget med ett års uppsägning. Frågan om omförhandling av avtalen tas upp på
styrelsemötet i september.

Övriga frågor

§23.

Ordföranden tackade deltagande medlemmar för visat intresse och avslutade årsmötet,
varefter kaffe serverades.

Årsmötets
avslutande

Vid protokollet

Justeras

Lars Larsson
Lars Larsson
Sekr

Göran Thorpman
Göran Thorpman

Jan-Erik Jonsson
Jan-Erik Jonsson

Börje Nilsson
Börje Nilsson
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