
1 

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Styrsjöbo 

Vattenledningsförening den 19 juni 2022 i Styrsjöbo Bystuga 

 

 
 

Lars Henning välkomnade närvarande medlemmar, vilka enligt röstlängden representerade 18 

fastigheter, och öppnade mötet. 

 

 

§ 1  Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för föreningsstämman valdes Lars Henning. 

 

§ 2  Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare för föreningsstämman valdes Lennart Tingvall. 

 

§ 3  Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

Stämmans behöriga utlysande godkändes. 

 

§ 4  Godkännande av dagordningen 

Utdelat förslag till dagordning, enligt protokollets rubriker, godkändes. 

 

§ 5  Val av justeringsmän 

Richard Holmqvist och Rikard Forsberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och kompletterades. Inga avbrott i 

vattenleveranserna har inträffat under året. Läckage vid en s k siljansnäskran har lokaliserats och 

åtgärdats av fastighetsägaren. 
 

Årets vattenprover har genomförts av länsstyrelsen på deras initiativ. Förutom de för vår 

förening normala värdena med avseende på kemiska och bakteriologiska parametrar har även 

förekomst av läkemedel undersökts. Det konstaterades då att inga rester av läkemedel finns i 

vårt vatten. P g a relativt hög fluoridhalt bör barn under 1,5 år inte ges enbart vårt vatten då risk 

i så fall finns för framtida missfärgning av tänder. 
 

Dala Energi avser att inför vintern rensa kraftledningsgatan till pumphuset från det grenverk 

som kan påverka ledningen vid otjänlig väderlek. Styrelsen rensar ledningsgatan från sly och 

buskar. 
 

Kommunalt vatten och avlopp kan inte förväntas före 2027. Styrelsen har därför en femårig 

planeringshorisont. Den snart 85-åriga bassängen under pumphuset utgör en svaghet i 

ledningssystemet. Att ersätta den med en rostfri tank skulle kosta i storleksordningen 200.000 

kronor plus installationskostnad. Återstående järnledningar byts ut när tillfälle erbjuds. 

Reservkraftanläggning för elförsörjning till pumphuset övervägs. 

 

§ 7  Ekonomisk redogörelse 

Kassören Lennart Tingvall lämnade en redogörelse för intäkter och kostnader under 

verksamhetsåret 2021/22. Då föreningen under året inte haft utgifter för reparationer 

begränsades kostnaderna till 19.000 kronor för drift och administration. Det totala resultatet blev 

drygt 36 000 kronor och tillgångarna ökade därmed till närmare 404 000 kronor. 
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§ 8  Revisorernas berättelse 

Närvarande revisorer lämnade berättelse med godkännande av förvaltningen under föregående 

verksamhetsår. 

 

§ 9  Fråga om ansvarsfrihet samt fastställande av resultat och balansräkning 

Ansvarsfrihet för styrelsen för 2022/23 års verksamhet beviljades. Presenterad resultat- och 

balansräkning fastställdes. 

 

§ 10  Beslut om arvoden 

På styrelsens förslag beslöts att inga arvoden skall betalas ut under det nya verksamhetsåret. 

 

§ 11  Val av styrelse 

Som styrelseledamöter omvaldes Björn Lagerqvist, Marco Verhoeven och Mattias Heineman 

för två år. (Lars Henning och Lennart Tingvall valdes förra året för två år.) 

 

§ 12  Val av revisorer 

Som revisorer för 2021/22 omvaldes Richard Holmqvist och Ronnie Högberg med Rolf Bjermo 

som suppleant. 

 

§ 13  Val av valberedning 

Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback och Carl Eliasson. 

 

§ 14  Styrelsens förslag – budget 

Budget för innevarande år presenterades och godkändes.  
 

 

§  15  Beslut om avgifter 

Medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår fastställdes till 1.000 kronor. För fastigheter 

med egen tryckhöjande utrustning gäller reducerad avgift på 500 kronor. 

 

§ 16  Övriga ärenden 

Då inga övriga ärenden var anmälda tackade mötesordföranden deltagarna samt avslutade 

stämman. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lennart Tingvall 

 

     

Justeras: 

 

 

Richard Holmqvist                         Rikard Forsberg                              Lars Henning 

 

 

 

Undertecknat protokoll finns i föreningens arkiv 


