Beslutsunderlag till Hemmanets kabel-tv förenings årsmöte 2019-03-03.
Bakgrund

Styrelsen i föreningen har under många år känt ett vikande intresse från medlemmarna att engagera
sig i föreningens arbete. Detta i kombination med att majoriteten av nuvarande styrelse har
meddelat att de inte vill/kan förlänga sina uppdrag i föreningen när deras mandatperiod går ut vid
årsmötet 2019-03-03 gör att styrelsen vill presentera tre förslag för årsmötet att ta ställning till.

Förslag 1

Föreningen likvideras under 2019 vilket innebär att föreningen upplöses. Konsekvensen blir att alla
medlemmar behöver ordna tv på egen hand.

Förslag 2

Föreningen överlåts till ett företag. Konsekvensen blir att boende på Hemmanet inte kommer ha
samma möjlighet att påverka pris och utbud som idag.
Styrelsen har haft kontakt med CATV Sweden AB (ägaren bor själv på Hemmanet) som är intresserad
att ta över föreningens nät och fortsätta erbjuda alla på Hemmanet samma tv-utbud som finns idag.
Ett avtal kommer i så fall upprättas där det i stora drag innebär att föreningen förbinder sig att göra
nödvändiga uppgraderingar på nätet innan överlåtelsen sker mot att CATV Sweden AB inte höjer tvavgiften på de antal år vi kommer överens om.

Förslag 3

Föreningen lever vidare i nuvarande form. Men för att det ska vara möjligt krävs att nya medlemmar
anmäler intresse till följande styrelseposter:
• Ordförande (väljs på 1 år)
• Vice ordförande (väljs på 2 år)
• Kassör (väljs på 2år)
• Revisor (väljs på 1 år)
• Revisor (väljs på 1 år)
• Revisorssuppleant (väljs på 1 år)
I nuvarande styrelse har sekreteraren och en ledamot 1 år kvar på sina respektive mandatperioder.

Uppmaning

Föreningens medlemmar uppmanas att fundera över ovanstående förslag och komma väl förberedd
till årsmötet 2019-03-03. Årsmötet ämnar där besluta om vilket förslag föreningen ska verkställa.
Om förslag 3 ens ska kunna bli verklighet behöver de medlemmar som kan tänkas ta en plats i
styrelsen anmäla detta till ordförande Thomas Ellqvist på thomas@hemmanetskabeltv.tk senast
2018-01-31.
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