
Protokoll fört vid ordinarie stämma for Styrsjöbo Pumpverk 15 augusti
2019.

lnnan mötet formellt öppnades hälsades de närvarande välkomna.

1.. Mötet konstaterades vara behörigt utlyst.

2. Till ordförande för mötet valdes Per Arne Åberg.

3. Till sekreterare för mötet valdes Hasse Ström.

4. Till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes Knut Nesset.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes av mötet.

6. Den ekonomiska redogörelsen föredrogs av kassören och Meghan Oscarsson Elers. Saldot på

föreningens driftkonto var per sista maj drygt 9 000: -. Därutöver har föreningen ett
placeringskonto för framtida investeringar med just nu ett saldo om ca 21 000: -.

7. Revisionsberättelsen; Revisorerna Magnus Skärström o C-G Wallin har tagit del av den

ekonomiska redogörelsen, och godkänt densamma, daterat 11 augusti 2019.

8. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen efter revisorernas godkännande.

9. De två ledamöterna med särskilt tekniskt ansvar beviljades vardera arvode om 500:-/ år och

Johan Oscarsson därutöver 500:-/ år för upplåtande av mark för pumphuset. Övrig styrelse utan

arvode.

10. Val av styrelse gjordes enligt valberedningens förslag: ordf. Per Arne Åberg 2 år, sekr. Hasse

Ström 2 år, kassör Meghan Oscarsson Elers 2 år. Kvarstårytterligare 1årgör Knut Nesset och

Johan Oscarsson, De senare med särskilt ansvar för teknisk tillsyn. Avgår gör Daniel Hedman som

flyttat.

11. C-G Wahlin o Magnus Skärström kvarstår som revisorer för 1 år.

l-2. Som valberedning omvaldes Gudrun Åberg o Elisabeth Wahlin på 1 år.

13. Styrelsens förslag för verksamhetsåret 2Ot9/2020 innebär att återkommande analys av vattnet
skall göras med början så snart som möjligt och därefter årligen.

14. Styrelsen föreslog att göra en höjning av årsavgiften, från nuvarande 600-/år o fastighet till
700:-/år o fastighet, vilket mötet godkände med hänvisning till stigande elpriser och för
uppbyggnad av kapital för att klara ett framtida pumpbyte. Fakturering sker i februari varje år.

15. övriga ärenden

Hasse har varit i kontakt med Mora Brunnsborrning (Sören Boström) och fått en genomgång av



anläggningen, och har sedan i sin tur gått igenom detta med driftsansvariga samt ordförande,

Nesset, Oscarsson o Åberg. Vi har även fått en uppskattning av vad kostnad skulle bli vid ett ev.

byte av pump. En indikativ offert anger kostnaden till ca 37 000: - som alltså är den

storleksordning vi kan räkna med vid ett eventuellt framtida haveri.

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.
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