PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED STYRSJÖBO
VATTENLEDNINGSFÖRENING DEN 19 JUNI 2016 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 Maria Kivi.
§6
Styrelsens utdelade verksamhetsberättelse genomgicks. Markeringsstolpar för medlemmarnas
kranar har placerats ut under hösten. Ett driftavbrott inträffade i början av januari då pumpens
styrsystem slutade att fungera. Höjd förbrukning under vintern tyder på något eller några
mindre läckage.
Årets vattenprover visade att kvaliteten på vårt vatten fortfarande är mycket god. 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
2015/16. Årets vinst blev 17.000 kronor.
§8
Revisionsberättelse med godkännande av förvaltningen upplästes.
§9
Ansvarsfrihet för styrelsen för 2015/16 års verksamhet beviljades.
§ 10
Oförändrade arvoden beslutades. Ordförande och kassör ersätts med 950 kronor var och
övriga styrelseledamöter med 250 kronor var. Dessutom är styrelsen beviljad att med totalt
högst 1500 kronor ersätta den eller de som styrelsen utser att ha tillsynsansvaret för
pumphuset.
§ 11
Vice ordföranden Björn Lagerqvist och Marco Verhoeven omvaldes för två år. Som ny
ledamot valdes Mattias Heineman för två år. (Lars Henning och Rolf Bjermo valdes förra
året för två år.)

§ 12
Till revisorer för 2016/17 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. Den innebär investeringar på i storleksordningen
40.000 kronor för driftsäkring av anläggningen i pumphuset.
§ 15
Årsavgiften fastställdes till 1.000 kronor. För fastigheter med egen tryckhöjande utrustning
gäller reducerad avgift på 500 kronor.
§ 16
På styrelsens förslag beslutade stämman att det skall vara medlemmarnas ansvar att se till att
markeringsstolpar finns vid de kranar som är åtkomliga utomhus på medlemmarnas
fastigheter.
§ 17
Ordföranden tackade deltagarna, som representerade 11 fastigheter, samt avslutade stämman.
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