Protokoll
Årsmöte Torpa Avlopp Ekonomisk förening
Datum: 2Ot3-04-25
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Plats:

Fjä

L.

Ordförande hälsade välkommen och öppnadä'mötet

2.

Till ordförande för mötet valdes Anders Fermheden samt till sekreterare för mötet Roland

3.

Förslag

4.

Tilljusteringsmän för protokollet utsågs MikaelJonsson och lngemar Andersson.

5.

Det godkändes

5.

Förslaget till dagordning godkändes och fastställdes.

7.

Balansräkning och resultatrapport gicks igenom av Peter Fransdn. Diskussion och frågor
uppstod angående resterande entreprenörskostnader. Ordförande gjorde en grundlig
genomgång av kommande kostnader som kommer och med detta var mötesdeltagarna nöjda.

8.

Resultat och balansräkning godkändes av mötet och fastställdes.

9.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen komplicerades av att det inte förelåg någon

rås bygdegård

till röstlängd enligt principen att rösträknare

att mötet var utlyst

Elg

utses vid behov godkändes.

i behörig ordning

revisionsberättelse från den valda revisorn.

Mötet godkände dock att styrelsen beviljas ansvarsfrihet då en revisionsrapport presenteras.
Detta skall ske inom fyra veckor och på bästa sätt delges alla medlemmar.
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10.

från mötesdeltagarna så fastställdes ett styrelsearvode på 10000 Kr per ledamot
och till revisor 1000 Kr.

11.

Förslaget från styrelsen att medlemsavgiften blir densamma som tidigare år. Alltså 500 kr för
avlopp 500 kr för vatten och 500 kr för opto.
Ordförande redovisade kostnadskalkylen för de olika a nslutninga rna.

12.

Ordförande Anders Fermheden avsade sig uppdraget. lngen ersättare föreslogs utan mötet
godkände att antalet ledamöter i styrelsen minskas till 6 st. Styrelsen utser själva ordförande
för kommande verksamhetsår. Anders kvarstår dock som ordförande tills det att styrelsen

På förslag

erhåller ansva rsfrihet för 2012

13.

Övriga ledamöter omvaldes. Roland Elg, Jan Rytorp, Torbjörn Hörgård, Lars Bengtsson och
Tage Eriksson

1,4.

Till revisor Margareta Eriksson och till revisorssuppleant Sören Andersson

L5.

Till valberedning omvaldes Mikael Jonsson och Magnus Elofsson

16.

Övriga frågor.
På förslag av styrelsen så godkändes följande anslutningsavgifter: Avlopp 40000, Vatten 35000

I

,

samt för opto 25OOO.
'så
godkändes med god majoritet att endast en typ av pump LPS2000
På förslag irån styrelsen
får installeras och anslutas till avloppssystemet. Denna levereras av Skandinavisk
:
Kommunalteknik får installeras på fastigheten.
för andra
öppna
man
bör
att
medlem
från
en
framfördes
det
En debatt föregick beslutet då

pumpfabrikat.

t7.

Mötet avslutades

Vid protollet

\,

Justeras

Justeras

MikaelJonsson

lngJnar Andersson
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