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Mötets öppnande
Arne Berglund öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
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§1.

Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.
Mötet valde Arne Berglund till ordförande och Christer Larsson
till sekreterare.

§2.

Godkännande av röstlängden
Mötet beslöt att godkänna den röstlängd som upprättats.

§3.

Val av justeringsmän och rösträknare.
Som justeringsmän valdes Ulf Göransson och Lars-Erik
Lindholm. Mötet beslöt att utse rösträknare när så erfordras.

§4.

Är årsstämman riktigt utlyst ?
Mötet beslöt att så var fallet.

§5.

Fastställande av dagordning.
Mötet beslöt anta den dagordning som stadgarna föreskriver.

§6.

Styrelsens årsredovisningsförhandlingar
Eftersom föreningen ej ännu existerat i ett år så har en
revisionsberättelse inte upprättats. Mötet godtog detta.

§7.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt hur vinst eller förlust skall disponeras.
Fred-Olof förklarade förtjänstfullt alla ekonomiska termer och
gick igenom balans och resultaträkningen. Bilaga 1.

§8.

Ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
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§9.

Beslut om styrelsearvoden.
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att inga arvoden
skall utgå till styrelsen.

§10. Budget
Per Olsson gick igenom styrelsens budget som bygger på
många antaganden.
§11. Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter.
Per Olsson redovisade styrelsens syn på hur avgifterna skall tas
ut, beroende på relation till föreningen. Styrelsen har diskuterat
att vissa fastighetsägare skall kunna köpa vatten av föreningen
och därmed uppstår en kundrelation.
Styrelsens förslag antogs av mötet och redovisas i bilaga 2
§12-15 Val av funktionärer till styrelsen.
Mötet beslöt att välja styrelsen enligt nedan:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot, vice ordförande:
Suppl.:
Suppl.:
Revisor:

Arne Berglund
J-Å Kristofersson
Christer Larsson
Per Olsson
Sture Westman
Lars-Erik Lindholm
Ulf Göransson
Fred-Olof Lundell

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(Ny befattning)

Birgitta Gustavsson har på egen begäran avsagt sig återval.
Styrelsen beklagar detta.
§16. Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman.
Inga ärenden anmäldes utöver de av mötet redan beslutade
avgifterna (§11)
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§17. Övriga ärenden (Entreprenaden)
• Per Olsson presenterade ett förslag till avtal mellan
föreningen och den enskilde medlemmen. Några synpunkter
framkom och styrelsen fick mötets förtroende att färdigställa
detta avtal. (Det nya avtalet bifigas)
• Arne Berglund berättade att vattenföreningen tvingats be
Lars Berglund stoppa den av vägföreningen beställda väghyvlingen och saltningen. Eftersom bl.a Lars Berglund har
förespråkat att vattenföreningen skall avvakta med väggrävningen tills tjälen gått ur jorden, så är det den delen av
entreprenaden som återstår. Det vore därför ekonomiskt
ansvarslöst att hyvla och salta vägen, strax innan vägen
grävs upp i den fortsatta entreprenaden.
• Sture Westman berättade om hur entreprenaden fortskred
och vad som inträffat så här långt. Avsikten är att före
semestern färdigställa vattenledningen fram till stödmuren
och därefter släppa på vattnet. I samband härmed, så skall
elkabeln till bryggan lagas och en ny vägtrumma anläggas
vid Roger Bergströms infart.
Entreprenaden slutförs i Augusti med att vattenledningen
dras från Genberg till Källström. Därefter återstår en del
finjusteringar. Trots allt uttryckte mötet tillfredsställelse med
att föreningens anläggning snart är klar, vilket garanterar
medlemmarna ett fullgott dricksvatten.
§18. Mötets avslutande.
Mötet avslutades med att Arne tackade alla för uppmärksamheten.

Vid protokollet:
Christer Larsson

Justeras:
Ulf Göransson
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Lars-Erik Lindholm

