
\/A.R.ASI.f,TTEI.{S \/.A-S.AAA-FAIIIG}IET

Protokoll frin ordinarie
ftiren in gsstiim ma i Varasldttens
vatten och avlopp
samfHl Iig hetsfriren i ng

Tisdag 17 juni 2014 kl19.00 i Skarstad
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1. Miitets iippnande

Sven-Ake Brink dppnade mcitet

2. Val av funktioniirer fiir stiimman

i. Val av ordftrande: Hans-Erik Brink

ii. Yal av sekreterare: Margareta Henricsson

iii. Tvi justeringsmiin tillika riistriiknare: Andreas Kvarnsten och Valter
Fahlgren

3. Frflga om kallelse skett pi behdrigt slitt

Stiimman anstgs behtirigen utlyst.

4. Justering av riistliingd inklusive eventuella fullmakter

Stiimman beslutade att rdstliingden justeras om omnistning kriivs.

5. Faststiillande av dagordning

Dagordningen faststiilldes.

6. Verksamhetsberlittelse och resultatriikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatriikning omfattar perioden 27 februari 2013 till 31

december 2013. Ordft)randen och kassdren redovisade.

F<ireningen bildades 27 februai 2013 och hade di 148 medlemmar. Styrelsen har bestitt
av Sven-Ake Brink, ordforande, Kenneth Blomstervall, kassrlr, Margareta Henricsson,
sekreterare och ledamoterna Hans-Erik Brink, Valter Fahlgren, Ivan Hildingsson, och
Harry Stenermark. Styrelsen har haft 17 mclten. Griivstart 19 augusti. Sex byggmdten diir
status ftir griivning och ekonomi ftiljs upp av oberoende konsult.

Balansriikningen utvisar inga markanta awikelser fr6n budget.

7. Revisorernas beriittelse

Revisor Frida Larsson l?iste upp revisionsberiittelsen. Inga inv?indningar.

Balans- och resultatriikningen ftir verksamheten flr 2013 faststiilldes

8. Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet for verksamhetsiret 2013 .
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9. Framstiillningar frin styrelsen

Ingen framst2illan frfrn styrelsen.

10. Behandling av inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

LL. Friga om erslittning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens ftirslag om att ingen ersiittning skall utgi till styrelsemedlemmar och
revisorer bifolls.

12. Styrelsens fiirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringsliingd 2015

i. Arsplan fiir verksamheten

Kenneth Blomstervall presenterade irsplanen 2015. Debiteringsltingden avser de

andelsiigare som var registrerade vid ftiniittningen 2013-02-27 och de som tillkommit
diirefter som avses att registreras niir fiirriittningen avslutas.

ii. Arsplan ltir budget samt medlemsavgift

Inkomst och utgiftsstat fcir itr 20L5 fiiredrogs. Fdr 2015 konstateras att resultatet
understiger 200000kr. Inget underhil pn anliiggningen iir kalkylerat. Utdebiteringen
startar i september.

F<irslagen ftir debiteringsl?ingd ftir 2015 iir baserat pi den kalkyl som gjordes inftir
ftirriittningen di ftireningen bildades, 960kr/man + rdrlig avgift for ftirbrukningen.

Medlemsavgift utgir inte ftir 2015.

Sttimman faststiillde styrelsens ftirslag (paragraf 12 (i) och (ii)) om inkomstat och

debiteringsl2ingd och att styrelsen f6r starta debiteringen i september 2014.

13. Beslut om antalet ledamiiter i styrelsen

Stiimman beslutade att styrelsen skall besti av 6 ledamciter.

Sven-Ake Brink, Kenneth Blomstervall, Valter Fahlgren och Margareta Henricsson har
ett(l) 6r kvar pi mandatperioden. St?imman viiljer 2 styrelseledamdter phtvh(2) 2r.

i. Val av 2 styrelseledamiiter pfl tuA(2) Ar

Stiimman valde Hans-Erik Brink och Ivan Hildingsson
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ii. Val av styrelseordfiirande pi ett(l)flr

Stlimman valde Sven-Ake Brink till styrelseordftirande

iii. Val av tuAQ) ordinarie revisorer och tvfl(2) suppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Frida Larsson och Herman Bynke och
revisorssuppleanter Anders Johansson och Lennart Lund6n.

iv. Val av valberedning

Stiimman beslutade att viilja Sdren Eriksson, Leif Gundberg, Dan Gustafsson och Dan
Larsson. Leif Gundb erg ar sammankallande.

14. Ovriga frflgor

Alla avgriivningar iir inmiitta. Det iir 56rs garanti pi detta. Anmal eventuella skador till
sfrelsen.

Ersiitbringsansprflk ftir skadade gr<idorna anmiils till styrelsen via loreningens hemsida.

De som tiinker anvdnda eget vatten miste installera kommunens vattenmiitare.
Information om detta kommer pi hemsidan.

15. Plats diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt

Protokollet kommer att finnas tillgiingligt pi hemsidan www.varaslattensva.se och hos
ftireningens ordfi)rande Sven-Ake Brink.

16. Avslutning

Mdtesordftiranden avslutade mdtet.

Justeras

h,mw M
Ordforande Seketerare
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