
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID 0RDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED STYRSJÖB0 
VATTENLEDNINGSFÖRENING 09-07-21 I STYRSJÖBO BYSTUGA 
 
    § 1 
Till ordförande för föreningsstämman valdes Lars Henning. 
 

    § 2 
Till sekreterare för föreningsstämman valdes Mats Ogander. 
   
    § 3 
Stämmans behöriga utlysande godkändes. 
 
    § 4 
Utdelad dagordning godkändes. 

 
    § 5 
Till justeringsman för föreningsstämman valdes Lennart Tingvall. 
 
    § 6 

  Styrelsens utdelade verksamhetsberättelse genomgicks. 
Vattenkvaliteten fortfarande utmärkt. Barn under 1,5 år  
bör ej få enbart detta vatten p.g.a. risk för missfärgning av 
mjölktänder. Bevattning med vattenspridare får ej ske. Vi har haft 
läckage under april vilket med hjälp av läcksökningsexpert kunnat 
utredas och senare åtgärdas. 

 
    § 7 

 Kassören Mats Ogander gav redovisning av intäkter och kostnader 
verksamhetsåret 08/09. 
 
    § 8 
Revisionsberättelse med godkännande av förvaltningen upplästes av  
Richard Holmqvist. 
 
    § 9 
Ansvarsfrihet för styrelsen för 08/09 års verksamhet beviljades. 
 
    § 10 
Lars Henning presenterade styrelsens förslag om oförändrade arvoden  
för styrelsen med 200:- per person samt 1000:- för kassatjänsten.  
Förslaget godkändes. 
 
    § 11 
Lars Henning redovisade förslag till stadgeändring innebärande att 
styrelsen utökas med en ledamot till 5 personer, att 2 resp 3 st 
väljes varje år samt att föreningen tecknas av ordföranden resp 
kassören var för sig – i dag skall två i förening teckna 
föreningen. Detta förslag godkändes och skall även godkännas på 
nästa vattenstämma för att bli gällande. 
Lars Henning skall dessutom undersöka om det finns speciella regler 
som kräver att det måste vara två i förening som tecknar firma för 
enskild förening. 
 
      § 12 
Till ordförande valdes Lars Henning samt till kassör Mats Ogander, 
bägge för en period av två år. 

 
 



    § 13 
Till revisorer för 09/10 omvaldes Richard Holmqvist och Bengt 
Holmberg samt Rose-Marie Lagerqvist som suppleant. 
 
    § 14 
Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback samt Carl Eliasson. 
 
    § 15 
Lars Henning tog upp den fråga som Arne Knutz ställt på bystämman 
föregående vecka om att vattenföreningen ej hade gamla ritningar 
över vattenledningarna. Richard Holmqvist hade fått låna de 
ritningar som Knutz överlämnat 1990 och visat dom för Knutz. Det 
var de ritningar som Knutz hade efterlyst. Samtidigt visade Mats 
Ogander de pärmar och exempel på det omfattande material i form av 
materialförteckningar och ritningar som vi idag har över de 
omläggningar som sker av vattenföreningens egna ledningar. 
Per-Arne Stenback efterlyste översiktsritningar med huvudledning-
arnas avstängningskranar. Sådan skall snarast upprättas och 
distribueras. 
 
      § 16 
Mats Ogander presenterade förslag till budget för år 09/10 vilket 
innebär att vi efter ev ledningsomläggningen nedanför Lagerqvists 
skulle kunna ha 17´ i behållning. Därutöver måste vi planera för 
omläggning av matning från huvudledningen ner över Knutz tomt till 
bl.a. två fastigheter Liss samt Lindgren som visat sig fortfarande 
ha järnledning som matningsledning. Där kommer vi att få en kostnad 
om c:a 75´. Därutöver bör vi alltid ha en reserv för oförutsett på 
c:a 50´. Sådan reserv har vid tidigare stämma framställts som 
önskemål från medlemmars sida. Det beslutades att inför nästa 
stämma, förutom ordinarie avgift, föreslå en engångsavgift på 
1.000:- per medlem.  
 
      § 17 
Årsavgiften diskuterades ingående. På förslag från flera medlemmar 
beslöts att avgiften skulle höjas till 1.000:- resp 500:-. 
 
     
      § 18 
Ordföranden tackade de 17 deltagarna som representerade 13 fastig-
heter och avslutade stämman. 
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