PROTOKOLL FÖRT VID 0RDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED STYRSJÖB0
VATTENLEDNINGSFÖRENING 08-07-27 I STYRSJÖBO BYSTUGA
§ 1
Till ordförande för föreningsstämman valdes Lars Henning.
§ 2
Till sekreterare för föreningsstämman valdes Mats Ogander.
§ 3
Stämmans behöriga utlysande godkändes.
§ 4
Utdelad dagordning godkändes.
§ 5
Till justeringsman för föreningsstämman valdes Lennart Tingvall.
§ 6
Styrelsens utdelade verksamhetsberättelse genomgicks.
Vattenkvaliteten fortfarande utmärkt. Barn under 1,5 år
bör ej få enbart detta vatten p.g.a. risk för missfärgning av
mjölktänder. Bevattning med vattenspridare får ej ske.
§ 7
Kassören Mats Ogander gav redovisning av intäkter och kostnader
verksamhetsåret 07/08.
§ 8
Revisionsberättelse med godkännande av förvaltningen upplästes av
Richard Holmqvist.
§ 9
Ansvarsfrihet för styrelsen för 07/08 års verksamhet beviljades.
§ 10
Lars Henning presenterade styrelsens förslag om oförändrade arvoden
för styrelsen med 200:- per person samt 1000:- för kassatjänsten.
Förslaget godkändes.
§ 11
Valberedningens förslag presenterades med omval som stämman
godkände enligt nedan:
- ledamot
- ledamot

Lars-Ingvar Målargården
Rune Lindbom

2 år
2 år

§ 12
Till revisorer för 08/09 omvaldes Richard Holmqvist och Bengt
Holmberg samt Rose-Marie Lagerqvist som suppleant.
§ 13
Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback samt Carl Eliasson.
§ 14
Mats Ogander redogjorde för den planerade resterande
ledningsomläggningen av 80 m nedanför Lagerqvist till
Nybergs/Wicklund till en kostnad av c:a 40.000:-. Den hade inte
genomförts under hösten då pengarna inte skulle räcka till.
Nyberg föreslog att nuvarande ledningar skulle lämnas orörda och
att Wicklund istället skulle ansluta sig i Nisesgattus brant
nedanför Aulin. Då skulle föreningen slippa kostnader och Wicklund
skulle själv få bekosta all ledningsdragning c:a 150m.
Beslöts att styrelsen skulle redovisa underlag för val av lösning
som skulle redovisas för medlemmarna, och om medlemmar protesterade
mot styrelsens förslag skulle medlemmarna kunna begära extra
föreningsstämma för val av genomförande av omläggning och
anslutning.
Mats Ogander presenterade förslag till budget för år 08/09 vilket
innebär att vi efter ledningsomläggningen bör ha 1.000:- i kassan,
vilket ej räcker för oförutsedda händelser. På förslag av Lennart
Tingvall beslöts att styrelsen skulle äga rätt genomföra
kompletterande utdebitering till medlemmarna för att säkerställa
marginal för oförutsedda händelser. Budgeten godkändes.
§ 16
Avgifter beslöts enligt budget med 800:- resp 400:- per fastighet.
§ 17
Ordföranden tackade de 20 deltagarna som representerade 15 fastigheter och avslutade stämman.
Vid protokollet
Mats Ogander

Justeras
Lennart Tingvall

