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Protokoll fört vid medlemsmöte för Styrsjöbo Pumpverk  

25 februari 2018 
 
 
De närvarande (9 personer) hälsades välkomna av den tidigare utsedda interimsstyrelsen 
som hade förberett och kallat till mötet. 
 
 
1. Till ordförande för mötet valdes Per Arne Åberg. 
 
 
2. Till sekreterare för mötet valdes Hasse Ström. 
 
 
3. Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Megan Elers. 
 
 
4. Underlag för renovering av pumphus redovisades av Knut Nesset med en 

kostnadsberäkning av material inklusive ny dörr för totalt ca 6000:- . Arbetet beslutades 
genomföras som ”dugnadsjobb” där vi själva svarar för rivning av allt gammalt, nytt tak, 
ny isolering, ventilation, insättning av ny dörr, målningsarbeten utsida och oljning av dörr. 
I tid ca 1 helg + 1 dag. Preliminärt genomförandedatum: 12-13 maj. 

 
 

5. Johan Oscarsson redovisade den ekonomiska statusen. Underlag för 2016-2017 visade 
elförbrukning på 10.700:-. Kapitalbehållning (bank) per 25/2-18, 36.000:-. För 
innevarande år skall räknas in ytterligare en avgift / fastighet dvs 19 st = 11.400:- (se 
punkt 11). Föreslagen renovering kommer att belasta kontot med 6.000:- (se punkt 4) 
plus ev. arvoden uppskattade till 1.500:- (se punkt 9). 

 
 
6. Beslutades att bilda den ideella föreningen Styrsjöbo Pumpverk. 
 
 
7. Framlagt förslag till föreningens stadgar godkändes enhälligt (bilaga 1). 
 
 
8. Val av styrelse: 

• Till ordförande på ett år valdes Per Arne Åberg 

• Till sekreterare på ett år valdes Hasse Ström 

• På två år valdes som kassör Johan Oscarsson och som ledamöter Knut Nesset och 
Daniel Hedman 

 
 
9. Beslut om arvoden  

Mötet godkände arvoden för ledamöterna med särskilt ansvar för drift och underhåll (Knut 
Nesset och Daniel Hedman) med vardera 500:-/ år. Övriga styrelsen utan arvode. Vidare 
godkändes en hyra till Johan Oscarsson för upplåtande av mark vid pumphuset, detta 
med en kostnad av 500:-/ år f o m 2018. 

 
 
10. Som revisorer valdes Carl-Gustaf Wahlin och Magnus Skärström. 



11. Avgifter
Mötet fann att en avgift på 600:- / år och fastighet är rimlig för att balansera de löpande
kostnaderna. Detta godkändes enhälligt att gälla f o m 2018, samt att utskick görs till
hösten.

12. Övriga ärenden
Som valberedning på 1 år utsågs Gudrun Aberg och Elisabeth Wahlin

Ett förberedande styrelsemöte inför renoveringen kommer att hållas 1914 kl. 18:30.

Mötet avslutades och den tillträdande styrelsen tackade för visat intresse.

Justeras
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