Kallmora Norra

Protokoll

Vattenledningsforening

Arsmote 2015-05-24

Narvarande: Enligt separat deltagarlista
1. Jan Loven halsade valkommen och oppnade motet.
2. Till ordforande for motet valdes Jan Loven.
3. Till sekreterare for motet valdes Ulf Hurtig.
4. Till justerare och rostraknare valdes Ove Brand och Jan Lindberg.
5. De narvarande var eniga om att motet utiysts enligt stadgarna.
6. Dagordningen godkandes.
7. Totalt antal narvarande medlemmar var 9. Rostlangden faststalldes.
8. Det gangna arets verksamhetsberattelse upplastes.
9. Den ekonomiska redovisningen for ar 2014 genomgicks.
10. Revisorernas berattelse lastes upp.
11. Balans- och resultatrakningen for 2014 faststalldes.
12. Motet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gangna aret.
13. Ersattningen till ordforande, kassor, sekreterare och tekniskt ansvarig slopades for ar 2015.
Detta p.g.a. det ekonomiska laget.
14. Forbrukningsavgiften faststalldes till 1 200 kr for ar 2015 for varje abonnent utan undantag
med inbetalningsdatum senast 31 augusti. Detta p g a att avgiften gar till reparation och
underhall och inte till vad som forbrukas.
15. Avgift for vatten till djurhallning (ex. hast och ko over ett ar gamla) faststalldes till 325 kr
per djur for ar 2015. Avgiften delas upp och betalas vid tva tillfallen. OBS! Djuragare
paminns om skyldigheten att anmala till kassoren hur manga djur de har senast den 30/6
och 30/10.
16. Intradesavgiften i foreningen for ar 2015 faststalldes till faktisk kostnad, dock lagst
30 000 kr.
17. Styrelsens budgetfdrslag for ar 2015 godkandes.
18.

VAL:
Ordforande

Fredrik Kallberg valdes pa ett ar.

Ordinarie ledamdter

Goran Brorsson kvarstar ett ar.
Ulf Hurtig valdes pa tva ar.
Jan Lindberg valdes pa tva ar.
Hans Stjernqvist kvarstar pa ett ar.

Suppleanter

Olle Karlsson valdes pa tva ar.
Jorgen Norin kvarstar ett ar.

Ordinarie revisorer

John-Erik Rustas valdes pa tva ar.

Suppleant

Nils-Owe Brand valdes pa tva ar.

Per-Olof Nordin kvarstar ett ar.

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