PROTOKOLL FÖRT VID 0RDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED STYRSJÖB0
VATTENLEDNINGSFÖRENING 11-07-21 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 vattenspridare
får ej ske.
Vi har haft stort läckage på anslutningsledning till Verhoeven
vilket snabbt åtgärdades. Åskskyddsutrustning har kompletterats.
Utrustning för mätning av utgående vatten har installerats. Vi kan där
registrera varje liter. Vi har f.n. ett läckage i nedre delen av byn
på 1.800 liter /dygn, som vi skall fortsätta att spåra.
§ 7
Kassören Mats Ogander gav redovisning av intäkter och kostnader
verksamhetsåret 10/11.
§ 8
Revisionsberättelse med godkännande av förvaltningen upplästes.
§ 9
Ansvarsfrihet för styrelsen för 10/11 års verksamhet beviljades.
§ 10
Beslöts att behålla arvodena med 250:- per ledamot samt
dessutom 1.000:- till kassören.
§ 11
Till styrelse valdes till ordförande Lars Henning, 2 år, till kassör
Rune Lindbom, 2 år, till vice ordförande Björn Lagerqvist, till
ledamot Mats Ogander(som vill trappa ner). De två senare för 1 år.
(Niklas Hermansson är förra året vald för 2 år)
§ 12
Till revisorer för 11/12 omvaldes Richard Holmqvist och Bengt Holmberg
samt Martina Sjöstedt som suppleant.
§ 13
Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback samt Carl Eliasson.

§ 14
Ordföranden läste upp ansökan om medlemskap från Christina Halvarsson
Glatz. Styrelsen hade avstyrkt medlemskap med hänvisning till tidigare
ställningstagande på stämma då det är av avgörande betydelse att
föreningen även i framtiden får tillämpa Socialstyrelsens regelverk
för mindre vattenverk. Om föreningen tvingas följa Livsmedelsverkets
regelverk för större anläggningar skulle det innebära kostnader för
medlemmarna på avsevärda belopp. Styrelsens ställningstagande byggde
också på det faktum att byggnadslov för berörd fastighet var baserad
på godkänd lösning av avlopp och vattentillförsel via egen borrad
brunn. Per Arne Stenback argumenterade för att stämman skulle godkänna
nytt medlemskap då det annars skulle kunna bli svårt att etablera nya
fastigheter i byn. Stämman beslutade att avslå ansökan om medlemskap.
§ 15
Ordföranden läste upp inkommen motion från Lennart Tingvall
innebärande en återgång till den regel för avgiftsdebitering som
gällde fram till1999 för fastigheter med flera lägenheter. Efter
diskussion beslöt stämman att i stadgarnas paragraf 8 efter meningen
”Varje medlem betalar en medlemsavgift.” lägga till: ”Dock skall
medlem som har mer än en lägenhet ansluten betala en halv årsavgift
per lägenhet utöver den första. Med lägenhet avses här enhet med
kök/pentry, wc och bad/dusch.”. För att stadgeändringen skall träda
ikraft krävs att beslutet bekräftas på nästa stämma.
Ordföranden läste upp och kommenterade brev med frågor från Arne Knutz
angående ersättning till styrelse, utrustningen i pumphuset samt
reglerna för anslutning till föreningen.
§ 16
Mats Ogander presenterade förslag till budget för år 11/12 vilket
innebär att vi efter en ev. omläggning av resterande järnledningar
skulle ha ett kapital om c:a 45-50.000:- 2013-06-30.
§ 17
Årsavgiften fastställdes till 1.000:- resp. 500:-.
§ 18
Ordföranden tackade deltagarna, som representerade 17 fastigheter, och
avslutade stämman.
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