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BiTÅ Årsmötesprotokoll 2008
Datum och tid: 2008-06-01 kl. 19.00
Plats: Föreningshuset i Tväråmark
Närvarande: 15 st inklusive styrelsen 4 st
Bilaga: Förslag till publiceringsregler för BiTÅs webbplats (tvaramark.se)

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande PG Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Till ordförande respektive sekreterare vid stämman valdes PG Olsson och Lotta 
Hörnblad.

§ 3 Godkännande av röstlängden
Godkännande av röstlängden beslutades skjutas upp. Frågan tas upp vid behov. 

§ 4 Val av två justeringspersoner
Till justeringsmän valdes Ingela Granberg och Erik Jonsson.

§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Årsmötet befanns stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen för stämman fastställdes.

§ 7 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
Stämman godkände årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Handlingarna 
ska publiceras på  www.tvaramark.se, IT-föreningen: Dokument.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition 
av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt överföra årets 
förlust till budgetåret 2008.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
För att locka nya personer till styrelsen diskuterade stämman möjligheten till arvode för 
styrelseledamöter. Halv månadsavgift för bredbandsabonnemanget skulle kosta BiTÅ 
720 kr/person och år. Är det önskvärt och möjligt? Frågan ska tas upp på nästa 
årsmöte 2009. 

§ 11 Budget
Stämman beslutade godkänna budgeten för år 2008. Rörelsekapitalet beräknas till
ca 50 000 kr. Det diskuterades om detta är tillräckligt för att klara oförutsedda utgifter. 
Resultatet för innevarande år ska vara vägledande vid nästa års stämma. 

§ 12 Medlemavgifter och andra avgifter
Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2008 ska vara 100 kr för både aktiva och 
passiva medlemmar. Avgiften för s.k. LAN-träffar eller andra sällskaps nyttjande av 
Internet-anslutningen i föreningshuset beslutades till 50 kr/dygn. 

http://www.tvaramark.se/
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§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Till ordförande för 2007 omvaldes PG Olsson på ett år.
Till styrelseledamöter valdes (nyval = för två år, omval = för ytterligare ett år):
Tore Ericsson omval
Lotta Hörnblad nyval
Pierre Stoltz omval
Linda Lönneborg nyval 
Till styrelsesuppleant valdes:
Frida Renström nyval

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor respektive revisorssuppleant omvaldes Ingela Granberg och Tomas 
Andersson.

§ 15 Val av valberedning, två personer varav en skall vara sammankallande
Till valberedning för verksamhetsåret utsågs Markus Bergner, sammankallande, och 
Ola Lindmark. 

§ 16 Övriga ärenden

E-postadresser
Föreningsinformation från styrelsen kommer att läggas ut på hemsidan och/eller skickas 
via mail. Aktiva medlemmar uppmanades därför att meddela styrelsen sitt val av e-
postadresser och till vilken adress man vill ha föreningsinformationen.

IP-Telefoni
Några medlemmar (i nuläget fyra kända) har övergått till IP-telefoni via bredbandet. 
Efter initialt krångel har det fungerat för de flesta, men det finns begränsningar när det 
gäller bl.a. vidarekopplig. Systemet är inte kompatibelt med Telias fasta nät, vilket kan 
innebära att telefonerandet ännu inte fungerar i alla detaljer som man förväntar sig 
och/eller efter det behov man har.

Webb- och innehållsansvarig   www.tvaramark.se     
Tore Ericsson har formulerat förslag till regler för medlemmars publicering på 
www.tvaramark.se, se bilaga. Stämman beslutade anta förslaget på försök till nästa 
stämma. Till webb- och innehållsansvarig utsågs Tore Ericsson med Mattias Lönneborg 
som medhjälpare.

Tväråmark 2008-06-01

Lotta Hörnblad, PG Olsson  
Årsmötessekreterare Ordförande

Justeras:

Ingela Granberg Erik Jonsson

http://www.tvaramark.se/
http://Www.tvaramark.se/


3 (3)

Bilaga till BiTÅ Årsmötesprotokoll 2008-06-01

Förslag till 

Publiceringsregler för BiTÅs webbplats (tvaramark.se)

Publiceringsreglerna bevakas av den eller de som föreningen utser som innehållsansvarig(a).

Innehållet

Innehållet kan i huvudsak beskrivas som textinnehåll och bilder och bildalbum. Textinnehållets 
stavning och läsbarhet bör uppmärksammas.

Föreningen beslutar om de regler (utöver personuppgiftslagar och liknande) som ska tillämpas för 
allmänna respektive inloggade besökare (förklaring: se nedan).

Också för personliga länkar, annonser och liknande beslutar föreningen om vilka regler som ska 
tillämpas.

Den som är innehållsansvarig ska följa gällande lagar och föreningens regler för publiceringen.

Hur man publicerar

Det som ska publiceras skickas med e-post till webbansvarig 2) i ett så innehållsmässigt färdigt skick 
som möjligt.

Webbansvarig kan tillsammans med innehållsansvarig 3) dessutom ge annnan föreningsmedlem 
direktpubliceringsrättigheter som webbskribent 1).

Ifall personuppgifter eller bilder har en utformning som så kräver ska personligt godkännande av 
berörda vara inhämtat på förhand.

Kategorier av användare

Allmänna besökare: Vem som helst kan se allting utom personlistor, telefonnummer, e-
postadresser, fotoalbum med igenkännbara personer och liknande. Undantag får göras efter 
personligt godkännande av berörda.

Inloggade besökare: Medlemmar, och eventuellt annan som föreningen ger samma rätt, har tillgång 
till all publicerad information efter inloggning.

På begäran fås inloggningsuppgifter av webbansvarig, och de kopplas till en viss e-postadress. 
Användaren förbinder sig att behålla dem för personligt bruk, och det går att byta lösenord när som 
helst om man känner sig osäker. 

1)Webbskribent: Kan själv lägga in egna bidrag på webbsidorna.

2)Webbansvarig: Har på föreningens uppdrag fullständiga administrativa rättigheter för 
webbplatsen.

3)Innehållsansvarig: Ansvarar på föreningens uppdrag för webbplatsens innehåll.
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