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PALTA SATELLITSAMFÄLLIGHETSFÖRENING.


PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET DEN 31 MARS 2008.


Plats: Vallda Bygdegård
Närvarande 29 medlemmar


§  1	Mötets öppnande
	Mötet öppnades av ordförande Jerrie Cederberg, som
	hälsade alla välkomna samt vår gäst Janne Nylander
	och förklarade mötet öppnat.

§  2	Fråga om årsmötet 
		är stadgeenligt utlyst
	Det beslöts att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§  3	Fastställande av 
		dagordning
	Dagordningen godkändes.

§  4	Val av ordf. och sekr.
		för mötet
	Till ordförande valdes Jerrie Cederberg och till
	sekreterare valdes Pelle Svensson.

§  5	Val av justeringsmän
		tillika rösträknare
	Till justeringsmän och rösträknare valdes Simon Plahn
	och Rolf Eriksson.

§  5/a	Inbjuden gäst har 
		ordet
	Vår inbjudna gäst Janne Nylander från Seth’s informerade
	om vad som händer när det gäller digital och HD 
	sändningar. Det har inte hänt så mycket sedan förra
	årsstämman, hela Sverige sänder nu digitalt så det finns
	nu möjligheter att sände fler digitala kanaler, om det blir
	några fria kanaler vet man inte i nuläget. När det gäller 
	HD så kan vi inte sända det i vårt nät, då det inte finns
	någon utrustning för tillfället.
	
§  6	Verksamhets-
		berättelsen
	Verksamhetsberättelsen för 2007 upplästes, godkändes
	och lades till handlingarna.

	Räkenskaperna för 2007 presenterades, godkändes
	och lades till handlingarna.

§  7	Revisionsberättelsen 
	Revisionsberättelsen upplästes och lades till 
	handlingarna.

§  8	Ansvarsfrihet för
		styrelsen
	Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
	2007.

§  9	Styrelsens förslag
		och motioner
	Ingen motion hade inkommit. Styrelsen hade inte några
	nya förslag. Styrelsen kommer att sända ut en enkät
	om de TV 4 program som vi har provsänds.

§ 10	Arvorden
	Det beslöts att styrelsen skall ha samma arvorden som
	förra året (en årsavgift).

§ 11	Inkomst och utgiftsstat
	Årsmötet  beslöt att godkänna inkomst och utgiftsstat,
	men att årsavgiften skulle ändras.
	Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2008 skall vara
	1500kr/hushåll och år.

§ 12	Val av styrelse
		och ersättare
a/ ordf. för två år
	valdes: Jerrie Cederberg	omval
b/ en  ledamöter för två år
	valdes: Pelle Svensson 	omval			
c/ en ersättare för ett år 
	valdes: Kjellåke Tångefjord	omval
d/ en revisor för ett år 
	valdes: Björn Edholm	omval
e/ en revisorsersättare för ett år
	 valdes: Gustav Kaage	omval
f/ valberedning för ett år 
	valdes: Stig Örngård	omval

			Styrelsen 2008
	Ordförande: Jerrie Cederberg omval på två år.
	Ledamot: Pelle Svensson omval på två år.
	Tommy Sandell och Ingvar Bergström kvarstår till 2009.
	Ersättare: Kjellåke Tångefjord omval på ett år.


§ 13		Övriga frågor
	Styrelsen bör undersöka vad som kommer att hända
	med de digitala sändningarna och om det är möjligt
	att sända digitalt ut till medlemmarna i stället för 
	det analoga som vi sänder idag.

§ 14		Plats och tid när
			protokollet skall
			justeras
	Det beslöts att protokollet justeras den 7 april 2008 
	hos Pelle Svensson, Stutaliden 8.


§ 15		Avslutning
	Mötesordförande Jerrie Cederberg tackade för visat 
	intresse och avslutade mötet
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