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bygdegird

1. Mtitets tippnande

Sven-Ake Brink <ippnade mdtet

2. VaI av funktioniirer fiir stlimman

i. Val av ordfiirande: Hans-Erik Brink

ii. Val av sekreterare: Margareta Henricsson

iii. Tvi justeringsmiin tillika rOstriiknare: Ulf Isaksson och Mats-Ove Karlsson

3. Frflga om kallelse skett pi behiirigt siitt

Stiimman ansigs behdrigen utlyst.

4. Justering av riistliingd inklusive eventuella fullmakter

Stiimman beslutade att rdstl?ingden justeras om omrdstning krtivs.

5. Faststiillande av dagordning

Dagordningen faststiilldes med ett tillAgg pi punkt l2 av beslut om debiteringsltingd ftir
andra halvflret 2015.

6. Verksamhetsberiittelse och resultatriikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatr?ikning omfattar perioden 1 januari 2014 till3l
december 2014. Ordftiranden och kassciren redovisade.

Fdreningen har 174 medlemmar. Styrelsen har bestitt av Sven-Ake Brink, ordforande,
Kenneth Blomstervall, kassrir, Margareta Henricsson, sekreterare och ledamtitema Hans-
Erik Brink, Valter Fahlgren, Ivan Hildingsson, och fram till6rsstiimman20l4 Harry
Stenermark. Styrelsen har haft 14 mriten varav ett konstituerande mdte. Sju byggmriten
har avhillits diir status ftir grdvning och ekonomi ftiljs upp av oberoende konsult.
Gr?ivningen avslutades i juli20l4 och slutbesiktning av anliiggningen 2014-11-26.
Inkoppling startade i oktober 2014.

Beslutades att ftira 6rets resultat 1716ktr i ny riikning.

7. Revisorernas beriittelse

Revisor Frida Larsson liiste upp revisionsberiittelsen.

Beslutades liigga revisionsberiittelsen till handlingarna.
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8. Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet ftir verksamhetsiret 201 4.

9. Framstiillningar frfln styrelsen

Ingen framstiillan fr6n styrelsen.

10. Behandling av inkomna motioner

lnga inkomna motioner.

11. Friga om ersiittning till styrelsen och revisorerna

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

12. Styrelsens fiirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringsliingd 2016

i. Arsplanfiirverksamheten

Kenneth Blomstervall presenterade 6rsplanen20l6. Debiteringsliingden avser de

andelsiigare som var registrerade vid fiirriittningen2013-02-27 och de som tillkommit
dEirefter som avses att registreras nEir ftniittningen avslutas.

ii. Arsplan fiir budget samt medlemsavgift

Inkomst och utgiftsstat ftir Ar 2016 ftiredrogs.

Fdrslagen ftir debiteringsltingd ftir 2016 iir baserat pi utfall 2014 och ber?iknade

kapital-, drift-, underhills- och administrationskostnader, 800kr/min, fast
Itigenhetsavgift 67,92h'rlman + rOrlig avgift ftir ftirbrukningen.

Medlemsavgift utgir inte ftir 2016.

Stiimman faststiillde styrelsens forslag om inkomstat och debiteringsl?ingd ftir flr 2016.

iii. Inkomststtt2IJ2015

Styrelsen ftireslir att inkomststat ftir andra halviret 2015 'dr 800kr/min, fast
liigenhetsavgift 67,92kdmin + r<irlig avgift ftir ftirbrukningen.

Stiimman faststtillde styrelsens ftirslag om inkomststat och fordelningsliingd ftir andra
halv6ret 2015.
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1"3. Beslut om antalet ledamiiter i styrelsen

Stiimman beslutade att styrelsen skall best6 av 6 ledamriter.

Hans-Erik Brink, och Ivan Hildingsson har ett(l) 6r kvar pi mandatperioden. Stiimman
viiljer 3 styrelseledamoter pAwAQ) Ar.

i. Val av 3 styrelseledamiiter pi tvi(2) ir
Stiimman valde Sven-Ake Brink, Kenneth Blomstervall och Margareta Henricsson.

ii. Val av L styrelseledamot pi ett(l)flr

Stiimman valde Anders Meijer.

iii. VaI av styrelseordfiirande pfl ett(l)flr

Stiimman valde Sven-Ake Brink till styrelseordforande

iv. Val av tvAQ) ordinarie revisorer och tvi(2) suppleanter pi ett(l)ir

Till ordinarie revisorer valdes Frida Larsson och Eva-Lotta Wilhelmsson och
revisorssuppleanter Anders Johansson och Lennart Lund6n.

v. Val av valberedning

Stiimman beslutade att viilja S<iren Eriksson, Sriren Johansson, Dan Gustafsson och
Dan Larsson. Dan Larsson iir sammankallande.

14. Ovriga frigor

Aktuell information efter st5mman.

15. Plats diir stiimmoprotokollet hfllls tillgtingtigt

Protokollet kommer att finnas tillgringligt pi hemsidan www.varaslattensva.se

16. Avslutning

Mritesordftiranden avslutade mtitet.

Justeras

- r.ril5 -/-J'Wq
Hans-Erik Brink I 4,ffi

Sekreterare

MatsOve Karlsson
JusterareOrdftirande
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