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ÅnsrvröTEsPRoroKoLL 2018-04-25
Föreningens ordfiirande Kjell Walfridsson hälsade välkomna och forklarade mötet
öppnat.
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Förteckning över 22 stnäwarande medlemmar upprättades. Ingen rösträtt
genom fullmakt noterades.
Till ordforande ftir årsmötet valdes §ell Walfridsson
Till sekreterare för årsmötet valdes Anna Maria Stranneheim
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Conny Gabrielsson och ni$$e
Ridderstolpe
Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst per den 25 marsvia mejl och foreningens
hemsida
Kjell Walfridsson foredrog verksamhetsberättelsen. Styrelsen har haft tre
protokollfiirda mötgn sarut ett antaljofsrmella möten under året.
Bevaffningssäsongen inleddes med pumpproblem p.g.a. fel i omformaren,
vilken styr elektroniken. Dessutom 1äckte bottenventilen. Efter reparation av
pumpen inkl. uppgradering till nytt keramiskt motorlager och installering av
glycerinmanometer, har pumpen fungerat klanderfritt. Efter avdrag for vad som
täckts av garantin, har foreningens ekonomi belastats med23,6 kkr. Styrelsen
har äveo arbetat med forfrågan fran boende på Skogsslingan om att bygga ut
nätet så att fler fastigheter skall kunna anslutas till sommarvattnet. I nuläget har
styrelsen dock beslutat satsa pä att såikerställa driften av befintligtnät innan
man går vidare med ev. utbyggnad.
Kassören Tuula Kipinoinen Ericsson gick igenom resultat- och
balansräkningens poster. Antalet medlemmar ar 129 st.
Revisionsberättelsen lästes upp, där revisorn ftireslår att årsstiimman fastställer
resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir
det gångna verksamhetsåret. Mötet beslutade i enlighet med revisoms forslag.
Ordftiranden foredrog styrelsens ftirslag till budget ftir kommande
verksamhetsår. Mot bakgrund av de ökade underhållskostnaderna foreslår
styrelsen att årsavgiften höjs till 350 kr. Därutöver ftireslås att inträdesavgiften
kvarstår oftiråindrad till 5.000 kr samt att avgiften ft)r misskött/sönderfrusen
kulventil/koppling sätts till400 kr, medan kostnaden ftir enbart reparation av
slang/ventil ftireslås utgå med 200 kr/tillf;ille. Mötet beslutade ästställa
budgeten enligt styrelsens forslag. Mötet uppdrog dock åt styrelsen att, till
kommande år, åter reflektera över inträdesavgiftens storlek ftir fastigheter, som
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tidigare varit anslutna, men där medlemskapet upphört p.g.a. att
medlemsavgi ftls tirskilt utdebiterad avgift ej betalats.
10.Inga motioner fran medlemmar har inkommit.
1 1. Åismötet bifoll loreslagen ersättning till styrelse/revisorer Det noteras att, under
foregående år, inga arvoden utgått till varken styrelse, tekniker eller revisorer.
12. Mötat beslutade att det i stadgarna uppgivna antalet styrelseledamöter "minst
fyra st" och styrelsesuppleanter "minst 0 st" skall kvarsta oforiindrat.
13. Till ordforande for kommande verksamhetsar omvaldes Kjell Walfridsson
(mandattid 1 år). Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Anna Maria
Stranneheim (omval 2 är),LizaTarakijan (nyval2 är) och Mats Lundin (nyval
1 ar). Till tekniker valdes Mirko Grujicic (omval 2 är).Innehar mandat som
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Gunnar Hegg (nyval
15.

1 ar).

Till valberedning valdes Conny Gabrielsson (sammankallande) och Anders

Eriksson.
16. Övriga frågor:
Stig Leitner annonserar behov av stöd fran medlemmarna med vissa
arbetsinsatser under aret. Stig skickade ut en lista for frivilliga att signera.
Förfrågan kommer även att mejlas ut till samtliga medlemmar.
Förslag från medlem att varje enskilt hushåll övervakar sina slangar vid
öppning och stiingning for att forhindra översvämningar
n-oifrågan fran medlem om medlemsmatrikeln kan göras tillgiinglig for alla.
Till följd av GDPR meddelar styrelsen att man kommer att hålla
medlemsmatrikeln for internt bruk.
l7.fusmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på foreningens hemsida
"wwwjov.hemsida24.se
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Årsmötet avslutades med att ordforande tackade av Karin Brand och Tuula Kipinionen
med blommor. Kjell framftirde även ett tack till våra tekniker med blommor, Conny
Gabrielsson riktade ett siirskilt tack till styrelsen ftir dess utmiirkta arbete under det
gangna aret.

Vid protokollet:

Anna Maria Stranneheim
Sekreterare

Justeras:

Mötesordforande
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Ridderstolpe

