Södertälje Lokal TV förening

Protokoll årsmöte
Onsdag den 19 april 2006 19:00-22:00
Lokal: ABF´s lokaler (Davidssons Gränd 1-3)
1. Mötets öppnande – Magnus Elmborg öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordningen – dagordningen godkändes.
3. Mötets behöriga utlysande – mötet beslöt mötet som behörigen
utlyst.
4. Val av mötesfunktionärer
• Ordförande – som ordförande för mötet valdes Erik Blomkvist
• Sekreterare – som mötessekreterare valdes Kristina Börjesson
• Justerare och tillika rösträknare – här valdes Anneli Wikström
och Viktor Rasjö
5. Fastställande av röstlängd – röstlängden fastställdes.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Magnus Elmborg föredrog årets verksamhetsberättelse. Denna
belystes och diskuterades. Verksamhetsberättelsen godkändes.
7. Revisorernas berättelse
Lars Enander föredrog revisionsberättelsen och denna godkändes.
8. Beslut om disposition av årets resultat. Årets resultat beslöts
överföras i ny räkning.
9. Beslut om ansvarsfrihet. Mötet beslöt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
10. Beslut om medlemsavgift.
Här framkom flera förslag: befintligt, en ökning med 200:- resp en
differentierad medlemsavgift beroende på medlemsföreningens
storlek.
Mötet beslöt att låta styrelsen bereda ett förslag att tas vid ett extra
årsmöte under hösten.
11. Beslut om versamhetsplan och budget
Efter viss diskussion beslöt mötet att verksamhetsplanen skulle
förtysligas i sitt första avsnitt med texten ”…för att stödja
föreningarna i deras sändningsverksamhet…”
Intäkterna för utrustningshyra under 2006 är redan kända som
större än budgeterat. Mötet beslöt därför att öka denna budgetpost
till 10944:-. Därmed balanserar budgeten för 2006.
12. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Mötet beslöt att nuvarande ersättning om 0:- skulle kvarstå.
13. Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer
Mötet beslöt att följa valberedningens förslag, kompletterat med
att styrelsen tillsätter den vakanta suppleantplatsen.
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Väljs på 2 år:
Claes Börjesson, v ordf, omval
Kristina Börjesson, kassör, omval
Tommy Rosendahl, ledamot, omval
Ehrling Möller, ledamot, nyval
Kvarstående på 1 år:
Magnus Elmborg, ordförande
Ulla Norstedt, ledamot
Afamia Kourie, ledamot
Suppleanter väljs på två år:
Eva Bjurholm, kvarstår 1 år
Pascal Samri El-Chammas, kvarstår 1 år
Vakant
Revisorer väljs på 2 år:
Lars Enander, omval 2 år
Revisorssupplenat
Vakant
14. Val av valberedning
Mötet beslöt att som valberedning utse
Aina Abrahamsson
IngaBritta Gustavsson
Johan Melkemichel
15. Behandling av motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit.
16. Övriga frågor
Föreningen har blivit erbjuden att besätta en
suppleantplats inom Öppna Kanalen (riksföreningen).
Mötet beslöt att göra så.
Den sk ”grannkanalen” diskuterades och belystes.
Magnus Elmborg berättade.
17. Mötets avslutning – Erik Blomkvist avslutade mötet
Sedan vidtog demonstration av hur man gör film i den lilla
programvaran MovieMaker. Claes Börjesson visade.
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