Kallmora Norra

Protokoll

Vattenledningsförening

Årsmöte 2013-05-26

Närvarande: Enligt separat deltagarlista
1.
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10.

17.

Inger Difslofva hälsade välkommen och öppnade mötet.
Till ordförande för mötet valdes Jan Lovén.
Till sekreterare för mötet valdes Jan Lovén.
Till justerare och rösträknare valdes Hans Stjernqvist och Erik Wenneborg.
De närvarande var eniga om att mötet utlysts enligt stadgarna.
Dagordningen godkändes.
Totalt antal närvarande medlemmar var 11. Röstlängden fastställdes.
Det gångna årets verksamhetsberättelse upplästes.
Den ekonomiska redovisningen för år 2012 genomgicks.
Revisorernas berättelse lästes upp. De önskade att en inventarieförteckning upprättas och
att en medlemsförteckning bifogades revisorerna vid deras granskning. I övrigt fanns inga
anmärkningar.
Balans- och resultaträkningen för 2012 fastställdes.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Ersättningen till ordförande, kassör, sekreterare och tekniskt ansvarig slopades för år 2013.
Detta p.g.a. det prekära ekonomiska läget.
Förbrukningsavgiften fastställdes till 1 200kr för år 2013 för varje abonnent med
inbetalningsdatum senast 31 augusti.
Avgift för vatten till djurhållning (ex. häst och ko över ett år gamla) fastställdes till 325 kr
per djur för år 2013. Avgiften delas upp och betalas vid två tillfällen. OBS! Djurägare
påminns om skyldigheten att anmäla till kassören hur många djur de har senast den 30/6
och 30/10.
Inträdesavgiften i föreningen för år 2013 fastställdes till faktisk kostnad, dock lägst
30 000 kr.
Styrelsens budgetförslag för år 2013 godkändes.

18.

VAL:

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Ordförande
Ordinarie ledamöter

Suppleanter
Ordinarie revisorer
Suppleant

Jan Lovén valdes på ett år.
Göran Brorsson fyllnadsvaldes på ett år.
Ulf Hurtig valdes på två år.
Erik Wenneborg valdes på två år.
Hans Stjernqvist kvarstår ett år.
Olle Karlsson valdes på två år.
Jan Lindberg kvarstår ett år.
John-Erik Rustas valdes två år.
Per-Olof Nordin kvarstår ett år.
Nils-Owe Bränd valdes på två år.

19. Ingen valberedning tillsattes, styrelsen får fungera som valberedning.

20. Inga ansökningar om befrielse av vattenavgift på obebodd fastighet har inkommit. Sedan
tidigare är den obebodda fastigheten tillhörande Tommy Widlund befriad från avgift.
21. Mötet avslutades.
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