PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED STYRSJÖBO
VATTENLEDNINGSFÖRENING DEN 17 JUNI 2018 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 Hannu Kivi.
§6
Styrelsens utdelade verksamhetsberättelse genomgicks. Inga oplanerade avbrott har inträffat
under året. 80 meter järnledning har bytts ut mot plastledning. Ny larmanläggning och
mätutrustning för läckagesökning har inskaffats.
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
2017/18. P g a ledningsbyte redovisades en förlust på drygt 40.000 kronor.
§8
Närvarande revisorer lämnade berättelse med godkännande av förvaltningen för föregående
verksamhetsår.
§9
Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017/18 års verksamhet beviljades.
§ 10
På styrelsens förslag beslöts att samtliga i styrelsen erhåller oförändrat ett arvode på 950
kronor var.

§ 11
Som styrelseledamöter omvaldes Björn Lagerqvist, Marco Verhoeven och Mattias Heineman
för två år. (Lars Henning och Rolf Bjermo valdes förra året för två år.)
§ 12
Till revisorer för 2018/19 omvaldes Richard Holmqvist och Ronnie Högberg med Martina
Sjöstedt som suppleant.
§ 13
Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback och Carl Eliasson.
§ 14
Budget för innevarande år presenterades. Den resulterar i en vinst på cirka 13.000 kronor.
§ 15
Årsavgiften fastställdes till 1.000 kronor. För fastigheter med egen tryckhöjande utrustning
gäller reducerad avgift på 500 kronor.
§ 16
På förslag av styrelsen beslutades, efter en justering, ändrad lydelse av stadgarnas §14 och
§15 enligt bilaga. Beslutet skall konfirmeras vid kommande föreningsstämma.
§ 17
Ordföranden rapporterade från telefonmöte med kommunens miljöchef Olle Ryberg. Under
året har inget hänt m a p det byns kommande kommunala avlopp. Kommunens VA-plan
gäller med projekteringsstart 2019 och ett genomförande 2021.
§ 18
Ordföranden tackade deltagarna, som representerade 13 fastigheter, samt avslutade stämman.
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