
1 

 

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Styrsjöbo 

Vattenledningsförening den 8 augusti 2020 i Styrsjöbo Bystuga 

 
 

Lars Henning välkomnade närvarande medlemmar, vilka representerade 21 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 godkändes. 

 

§ 5 

Val av justeringsman 

Till justeringsman för stämman valdes Ronnie Högberg. 

 

§ 6 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens utdelade verksamhetsberättelse genomgicks. Inga avbrott i vattenleveranserna har 

inträffat under året. Kraftledningsgatan till pumphuset har röjts för att minimera risken för 

strömavbrott i samband med stormväder. Föreningens regelverk har kompletterats med krav på 

tillstånd från styrelsen då tillfälligt förhöjd vattenförbrukning planeras. 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. 

Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna. 

 

§ 7 

Ekonomisk redogörelse 

Kassören Lennart Tingvall lämnade en beskrivning av intäkter och kostnader för 

verksamhetsåret 2019/20. Då föreningen under året erhållit faktura, för vilken ett betydligt högre 

belopp var reserverat, redovisas ett resultat på 67.800 kronor. 
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§ 8 

Revisorernas berättelse 

Närvarande revisor Ronnie Högberg lämnade berättelse med godkännande av förvaltningen för 

föregående verksamhetsår. 

 

Vid revisionen hade påpekats att kundfordringar skall påverka resultatet och redovisas som 

tillgång i balansräkningen. Den nu presenterade redovisningen har därför justerats i relation till 

den som bifogats med kallelsen till stämman. 

 

   § 9 

Fråga om ansvarsfrihet samt fastställande av resultat och balansräkning 

Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019/20 års verksamhet beviljades. Presenterad resultat- och 

balansräkning fastställdes. 

 

§ 10 

Ansökningar om medlemskap 

Tomas Johansson har ansökt om medlemskap för nybyggnationen av fritidshus på avstyckning 

från Lennart Tingvalls fastighet. På styrelsens förslag beslutades att avslå medlemskapsansökan. 

Som skäl för detta anges bl a kapacitetsbegränsningar i ledningssystemet och det faktum att 

kommunen inte kan ge skarpt besked om när byn kan komma att anslutas till kommunalt VA. 

Detta gör att föreningen tills vidare måsta planera för att ha ett system som även framöver klarar 

nuvarande medlemmars behov.     

 

Stig Nyberg har ansökt om medlemskap för en planerad avstyckning från hans fastighet på 

vilken det finns en byggnad som redan idag har vatten installerat. På styrelsens förslag beslutade 

stämman att bevilja medlemskap. Detta under förutsättningen att medlemmarna på berörda 

fastigheter tar fortsatt driftansvar för de servisledningar som nu kan komma att bli gemensamma 

ledningar. 

Anslutningsavgift skall egentligen betalas inom en månad efter beslut. Om lantmäteriförätt-

ningen inte är klar, skall avgiften betalas inom en månad efter det att förrättningen blivit klar. 

 

§ 11 

Beslut om arvoden 

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

 

§ 12 

Val av styrelse 

Som styrelseledamöter omvaldes vice ordförande Björn Lagerqvist samt ledamöterna Marco 

Verhoeven och Mattias Heineman för två år. (Lars Henning och Lennart Tingvall valdes förra 

året för två år.) 

 

§ 13 

Val av revisorer 

Till revisorer för 2020/21 omvaldes Richard Holmqvist och Ronnie Högberg med Rolf Bjermo 

som suppleant. 
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§ 14 

Val av valberedning 

Till valberedning omvaldes Per-Arne Stenback och Carl Eliasson. 

 

§ 15 

Styrelsens förslag - budget 

Budget för innevarande år presenterades och godkändes. Den resulterar i ett överskott på 27.000 

kronor. 

 

§ 16 

Beslut om avgifter 

Medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår fastställdes till 1.000 kronor. För fastigheter 

med egen tryckhöjande utrustning gäller reducerad avgift på 500 kronor. 

 

Anslutningsavgift för 2020/21 fastställdes till 30.300 kronor. Den är kalkylerad utifrån senast 

gjorda värdering av anläggningen år 2001 uppräknad med KPI, och med tillägg för andel i 

föreningens kassa. 

 

§ 17 

Övriga ärenden 

Anslutning av byggnad till det enskilda ledningsnätet 

En medlem har, utan att först höra styrelsen, anlagt en vattenledning till ett ytterligare hus på 

fastigheten. Då ledningen inte är lagd frostfritt, i strid mot tidigare fattat stämmobeslut, har 

styrelsen, när den fått kunskap om installationen, anmodat fastighetsägaren att korrigera 

ledningen så att den uppfyller kraven i regelverket. Efter diskussion beslutade stämman att 

vattenledning som kompletteras med värmekabel skall anses utgöra frostfri läggning. Detta 

alternativ erbjuds berörd fastighetsägare. 

 

En efterföljande diskussion, om konsekvenserna av strikt tillämpning av 2006 års beslutade 

föreskrifter, resulterade i att Mats Ogander lämnade underlag för en motion till nästa års stämma 

om ändring av dessa föreskrifter.  

 

Mötesordföranden tackade deltagarna samt avslutade stämman. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Lennart Tingvall  
     

Justeras: 

 

Ronnie Högberg           Lars Henning  
 

Undertecknat original finns i föreningens arkiv. 


