PROTOKOLL FÖRT VID 0RDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED STYRSJÖB0
VATTENLEDNINGSFÖRENING 10-07-22 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
tänder. Bevattning med slang med vattenspridare får ej ske.
Vi har haft läckage på huvudvattenledningen vid Nordström p.g.a.
felmonterad klämring, vilket snabbt åtgärdades. Åskskyddsutrustning har installerats i pumphuset.
§ 7
Kassören Mats Ogander gav redovisning av intäkter och kostnader
verksamhetsåret 09/10.
§ 8
Revisionsberättelse med godkännande av förvaltningen upplästes av
Richard Holmqvist.
§ 9
Ansvarsfrihet för styrelsen för 09/10 års verksamhet beviljades.
§ 10
Carl Eliasson föreslog höjda arvoden till 250:- per ledamot samt
oförändrat 1000:- för kassatjänsten. Förslaget godkändes.
§ 11
Lars Henning redovisade det förslag till
första gången 2009. Förslaget godkändes.
utökas med en ledamot till fem personer,
varje år för två år samt att föreningens
ordföranden resp kassören var för sig.

stadgeändring som tagits
Det innebära att styrelsen
att två resp tre st väljes
firma tecknas av

§ 12
Valberedningens förslag presenterades av Per Arne Stenback. Till
vice ordförande valdes Rune Lindbom samt till ledamöter Björn
Lagerqvist och Niklas Hermansson, alla för en period av två år.
Lars Ingvar Målargården hade tidigare begärt att få avgå.

§ 13
Till revisorer för 09/10 omvaldes Richard Holmqvist och Bengt
Holmberg samt Martina Sjöstedt som suppleant.
§ 14
Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback samt Carl Eliasson.
§ 15
Lars Henning redovisade att arbetet med ritningar över
ledningsnätet samt stoppkranar är i det närmast klart, och att
ritning över stoppkranar kommer att sättas upp på insida dörr i
uthuset vid bystugan. Markeringsstolpar finns med distansskyltar,
och några är redan monterade. Under hösten kommer mätare för
mätning av utgående vatten att monteras. Dessutom kommer
telefonlista till styrelsen att anslås på anslagstavla.
§ 16
Mats Ogander presenterade förslag till budget för år 10/11 vilket
innebär att vi efter montage av mätutrustninng skulle kunna ha 68´
i behållning. Därutöver måste vi planera för omläggning av matning
från huvudledningen ner över Knutz tomt till bl.a. två fastigheter
Liss samt Lindgren som visat sig fortfarande ha järnledning som
matningsledning. Där kommer vi att få en kostnad om c:a 100´.
Därutöver bör vi alltid ha en reserv för oförutsett på c:a 50´.
Sådan reserv har vid tidigare stämma framställts som önskemål från
medlemmars sida. Det beslutades förutom ordinarie avgift, debitera
en engångsavgift på 500:- per medlem.
§ 17
Årsavgiften fastställdes till 1.000:- resp 500:-.
§ 18
Ordföranden tackade deltagarna som representerade 17 fastigheter
och avslutade stämman.
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