PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED STYRSJÖBO
VATTENLEDNINGSFÖRENING DEN 14 JUNI 2015 I STYRSJÖBO BYSTUGA

§1
Till ordförande för föreningsstämman valdes Lars Henning.
§2
Till sekreterare för föreningsstämman valdes Carl Eliasson.
§3
Stämmans behöriga utlysande godkändes.
§4
Utdelad dagordning godkändes.
§5
Till justeringsman för stämman valdes Per-Arne Stenback.
§6
Styrelsens utdelade verksamhetsberättelse genomgicks. Pumpanläggningen har fungerat utan
problem och inga läckage på det gemensamma ledningsnätet har konstaterats. Vi har dock
haft flera fall av läckage på medlemmars kranar.
Årets vattenprover visade att kvaliteten på vårt vatten fortfarande är mycket god. Dessutom
har radonhalten mätts och vi har ett utmärkt lågt värde. Barn under 1,5 år bör dock inte ges
enbart vårt vatten p.g.a. risk för framtida missfärgning av tänder.
§7
Kassören Rolf Bjermo gav en redovisning av intäkter och kostnader för verksamhetsåret
2014/15. Årets vinst blev 40.000 kronor jämfört med en förlust året innan på 2.000 kronor.
§8
Revisionsberättelse med godkännande av förvaltningen upplästes.
§9
Ansvarsfrihet för styrelsen för 2014/15 års verksamhet beviljades.
§ 10
Som alternativ till styrelsens förslag om oförändrade arvoden fanns en motion från Margareta
Liss och Rolf Bjermo. Efter diskussion beslöt stämman att ordförande och kassör skall
ersättas med 950 kronor var och övriga styrelseledamöter med 250 kronor var. Dessutom
beviljades styrelsen att med totalt högst 1500 kronor ersätta den eller de som styrelsen utser
att ha tillsynsansvaret för pumphuset.
§ 11
Ordföranden Lars Henning samt kassören Rolf Bjermo omvaldes för två år. (Björn
Lagerqvist, Niklas Hermansson och Marco Verhoeven valdes förra året för två år.)

§ 12
Till revisorer för 2015/16 omvaldes Richard Holmqvist och Bengt Holmberg med Martina
Sjöstedt som suppleant.
§ 13
Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback och Carl Eliasson.
§ 14
Budget för innevarande år presenterades. Kostnadsbudgeten godkändes efter justering för
administrationskostnader.
§ 15
Årsavgiften fastställdes till 1.000 kronor. För fastigheter med egen tryckhöjande utrustning
gäller reducerad avgift på 500 kronor.
§ 16
Richard Holmqvist framförde önskemål om en flerårig kostnadsplanering inkluderande
eventuellt utbyte av resterande järnledningar, vilket ordföranden lovade att ordna. Vidare
föreslogs att information om siljansnäskranarnas funktion och handhavande distribueras
tillsammans med stämmoprotokollet.
§ 17
Ordföranden tackade deltagarna, som representerade 14 fastigheter, samt avslutade stämman.
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