PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED STYRSJÖBO
VATTENLEDNINGSFÖRENING DEN 18 JUNI 2017 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 Mats Ogander.
§6
Styrelsens utdelade verksamhetsberättelse genomgicks. Inga oplanerade avbrott har inträffat
under året. Under hösten gjordes en rejäl översyn av bassängen. Ny styrutrustning för
pumpen och ny vattenmätare med högre genomströmningskapacitet har installerats. Ett flertal
mindre läckor är konstaterade men har ännu inte lokaliserats.
Pumpen till det gamla borrhålet har kunnat återstartas varför vi nu har ett fungerande
reservsystem.
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
2016/17. Årets vinst blev drygt 13.000 kronor.
§8
Revisionsberättelse med godkännande av förvaltningen upplästes.
§9
Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016/17 års verksamhet beviljades.
§ 10
På styrelsens förslag beslöts att samtliga i styrelsen erhåller ett arvode på 950 kronor var.
Sammantaget innebär det en ökning med 600 kronor till 4750 kronor.

§ 11
Ordföranden Lars Henning och kassören Rolf Bjermo omvaldes för två år. (Björn Lagerqvist,
Marco Verhoeven och Mattias Heineman valdes förra året för två år.)
§ 12
Till revisorer för 2017/18 valdes Richard Holmqvist (omval) och Ronnie Högberg (nyval)
med Martina Sjöstedt (omval) som suppleant.
§ 13
Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback och Carl Eliasson.
§ 14
Budget för innevarande år presenterades. Den innebär upprustning av anläggningen för i
storleksordningen 15.000 kronor.
§ 15
Årsavgiften fastställdes till 1.000 kronor. För fastigheter med egen tryckhöjande utrustning
gäller reducerad avgift på 500 kronor.
§ 16
Ordföranden rapporterade från möte med Olle Ryberg på kommunens miljöenhet. Mötet
gällde vattenledningsföreningens möjliga framtid när kommunalt avlopp kommer till byn.
På Mats Oganders förslag beslutades att vatten från reservsytemet skall biologiskt analyseras
snarast möjligt.
§ 17
Ordföranden tackade deltagarna, som representerade 18 fastigheter, samt avslutade stämman.
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