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  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Styrsjöbo 

Vattenledningsförening den 7 augusti 2021 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 godkändes. 

 

 

§ 5 

Val av justeringsman 

Rune Lindbom valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 6 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks. Inga avbrott i vattenleveranserna har inträffat 

under året. 
 

 Årets vattenprover visade att kvaliteten på vårt vatten fortfarande är mycket god. Även 

radonprov har tagits i år. Värdet var låga 44,5 Bq/l. Gränsvärdet för bedömning av tjänligt är 

1.000 Bq/l. Barn under 1,5 år bör inte ges enbart vårt vatten p.g.a. risk för framtida missfärgning 

av tänder. 
 

I samtal med Dala Energi har ansvaret för kraftledningsgatan till pumphuset klarlagts. Vi kan 

röja buskar och grenar. Om träd behöver fällas så kan det ombesörjas av nätleverantören efter 

inhämtat tillstånd från markägaren. Skador på anläggningen, med eventuell konsekvens för 

vattenleveranserna, förorsakade av ledningsbrott skall täckas av föreningens försäkring. 
 

Fortfarande saknas klarhet i tidpunkt för kommunens eventuella utbyggnad av vatten- och 

avloppsnätet i byn. 
 

Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna. 
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§ 7 

Ekonomisk redogörelse 

Kassören Lennart Tingvall lämnade en beskrivning av intäkter och kostnader för 

verksamhetsåret 2020/21. Då föreningen under året inte haft kostnader för reparationer 

begränsades driftkostnaderna till 14.600 kronor. P g a en erhållen extraordinär inträdesavgift 

blev det totala resultatet närmare 70.000 kronor. 

 

 

§ 8 

Revisorernas berättelse 

Närvarande revisor Richard Holmqvist lämnade berättelse med godkännande av förvaltningen 

under föregående verksamhetsår. 

 

 

   § 9 

Fråga om ansvarsfrihet samt fastställande av resultat och balansräkning 

Ansvarsfrihet för styrelsen för 2020/21 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 ordföranden Lars Henning och kassören Lennart Tingvall för 

två år. (Björn Lagerqvist, Marco Verhoeven och Mattias Heineman 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 

Stämman beslutade, på styrelsens förslag, att ändra det på 2006 års stämma fattade beslutet om 

att kräva frostfri läggning av s k sommarledningar. Nu gäller att styrelsen kan ge tillstånd till 

sommarledning om erforderliga säkerhetsåtgärder vidtas. 
 

Stämman beslutade att ge styrelsen möjlighet att ta ut avgift på 1.000 kronor då brister i skötsel 

av medlemmens anläggningen förorsakat felsökning. 
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Budget för innevarande år presenterades och godkändes. Den resulterar i ett överskott på 24.000 

kronor. 
 

I anslutning till budgeten diskuterades storleken på föreningens kapital. Det utgör reserv för 

framtida behov av reparationer och underhåll av ledningsnätet och bassängen alternativt 

eventuella avvecklingskostnader. Frågan skall aktualiseras vid kommande stämma. 

 

 

§ 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 presenterades tackade mötesordföranden deltagarna samt avslutade 

stämman. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Lennart Tingvall  
     

Justeras: 

 

Rune Lindbom           Lars Henning  
 

Undertecknat original finns i föreningens arkiv. 


