
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, Styrsjöbo Vattenledningsförening  

Tid: 24 juli 2013 kl. 19.00-20.00 

Plats: Styrsjöbo bystuga. 

Närvarande: Ca. 20 personer representerande 17 medlemskap (inkl. två fullmakter) 

 

§ 1 

Till ordförande för föreningsstämman valdes Lars Henning. 

§ 2 

Till sekreterare för föreningsstämman valdes Niclas Wiklund. 

§ 3 

Stämmans behöriga utlysande godkändes. 

§ 4 

Utdelad dagordning godkändes. 

§ 5 

Till justeringsman för stämman valdes Rolf Bjermo. 

§ 6 

Styrelsens utdelade verksamhetsberättelse genomgicks. Ett tätningsjobb har utförts i bassängen under året och det har 

visat sig att ytterligare arbete behövs. Styrelsen kommer att vara bättre på att informera om planerade driftsstopp i 

framtiden.  Idag finns ett läckage på nätet vilket medför en ökad förbrukning om +2 m3/ dygn och motsvarar en öppen 

vattenkran. Problemet är ej lokaliserat. Arbete med lokalisering kommer att utföras under hösten. Idag har vi en 

förbrukning om ca 22-23 m3/dygn. Föregående år var förbrukningen cirka 19-20 m3/dygn. Föreningen har fått ett 

organisationsnummer och är nu officiellt en ideell förening. De tagna vattenproverna visar ett klart godkänt testvärde. 

Två provtagningar per år av vattnets kvalitet kommer att göras från och med hösten 2013. Vad gäller införsel av 

kommunalt vatten/avlopp är nu tidsprognosen ca 10-15 år fram i tiden. Det finns fortfarande ett behov av att byta ut 

ledningar till de fyra fastigheter som fortfarande har järnledning. Ekonomin i föreningen är mycket god. 

§ 7 

Kassören Rune Lindbom redovisade intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2012/13. Budgetavvikelsen avseende 

arvoden förklarades med att utbetalning av arvoden inte hade gjorts föregående år utan verkställts detta år. 

§ 8 

Revisionsberättelse med godkännande av förvaltningen upplästes. 

§ 9 

Ansvarsfrihet för styrelsen för 2012/13 års verksamhet beviljades. 

 



§ 10 

Det beslöts att behålla arvodena om 250 kr per ledamot samt dessutom 1 000 kr till kassören. 

§ 11 

Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Henning. Rune Lindbom hade undanbett sig omval och som ny kassör valdes 

Rolf Bjermo.  

§ 12 

Till revisorer för 2013/14 omvaldes Richard Holmqvist och Bengt Holmberg samt med Martina Sjöstedt som suppleant. 

§ 13 

Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback och Carl Eliasson. 

§ 14 

Ordföranden tog upp beslutet från föregående års stämma att ändra stadgarna avseende verksamhetsåret från   

1/7 – 30/6 till 1/6 – 31/5 samt tidpunkt för stämman från juli till juni-augusti. Förslaget röstades igenom.   

Budgeten för 2013/14 godkändes. 

§ 15 

Årsavgiften fastställdes till 1 000 kr respektive 500 kr per fastighet. 500 kr gäller för medlem med egen installation av 

tryckhöjande utrustning. 

§ 16 

Rickard Holmqvist ifrågasatte varför avskrivning inte längre redovisas i resultaträkningen. Ordföranden uppgav att 

tidigare använt värde varit uppskattat och inte baserats på avskrivning av reella tillgångar. Han förordar enkel bokföring. 

Idag är överblicken mycket god och det torde därför inte finnas någon anledning att ändra rutinen. 

En generell fråga togs upp att vattentrycket har varit av varierad art under den senaste tiden. Ordföranden förklarade att 

det eventuellt kan ha samröre med den ökade konsumtionen av vatten samt eventuell läcka. En gedigen utredning 

kommer att göras under hösten för att säkerställa att ledningarna är intakta. 

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse samt avslutade stämman. 

 

Vid protokollet 

 

 

Niclas Wiklund 

Justeras 

 

 

Rolf Bjermo     Lars Henning 


