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Protokoll frin ordinarie
ftirenin gsstiimma i Varasldttens
vatten och avlopp
samfdl I i g hetsftiren i n g

Tisdag 13 juni 2017 kl19.00 i Skarstad
bygdegArd

1. Miitets Oppnande

Sven-Ake Brink dppnade m<itet

2. Val av funktioniirer fiir st?imman

(1) Vat av ordfiirande: Elof Jonsson

(2) Val av sekreterare: Margareta Henricsson

(3) Tvn justeringsmiin tillika riistriiknare: Dan Gustafsson och Thomas Kvist

3. Friga om kallelse skett pi behiirigt siitt

Stiimman ansigs behcirigen utlyst.

4. Justering av riistlSingd inklusive eventuella fullmakter

Stiimman beslutade att r6stliingden justeras om omrdstning kriivs.

5. Faststiillande av dagordning

Dagordningen faststiilldes.

6. Verksamhetsberflttelse och resultatriikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatrakning omfattar perioden I januari 2016 trll,3l
december 2016. Ordftiranden och kass<iren redovisade.

F<ireningen har 168 del?igare och 173 anslutningar. Styrelsen har bestitt av Sven-Ake
Brink, ordftirande, Kenneth Blomstervall, kasscir, Margareta Henricsson, sekreterare och
ledam<iterna Anders Meijer. Hans-Erik Brink och Ivan Hildingsson ersattes av Mathias
Ryngefors och Lisbeth Larsson vid 6rsstiimman20l6. Styrelsen har haft 10 m<iten varav
ett konstituerande m<ite.

fuets resultat, 18049SEK, ftirs in i ny riikning

7. Revisorernas beriittelse

Sekreteraren l?iste upp revisionsberiittelsen.

Revisionsberiittelsen liiggs till handlingarna.

Kerstin Baldwin Sterner, via sitt ombud Ingvar Johansson, deltog inte i beslutet
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8. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet ftir verksamhetsflret 20 I 6.

9. Framstiillningar frfln styrelsen

a) Frirslag om ?indring av stadgarna.
Styrelsens ftirslag till iindring av stadgarna godkiindes

b) Information om engingsbetalning av anliiggningskostnad per andel.

Inbetalning m<ijlig 3ll7 eller 3ll1. Inbetalning skall ske under augusti eller februari.
Andelens v?irde 2017 -07 -31 er 1 36790SEK.
Blankett ftir att anmiila inbetalning finns hos ft)reningens sekreterare

10. Behandling av inkomna motioner

Motion l
Kerstin Baldwin Sterner presenterade innehillet i sin motion 1 via sitt ombud Ingvar
Johansson.

Sven-Ake Brink motiverade styrelsens svar pi motionen om avslag av motionen.
Ling debatt foljde.
Till protokollets anteckningar ftirs att Kerstin Baldwin Sterner via sitt ombud Ingvar
Johansson vidhrrll motionens inneh611.

M<itet beslutade att motionen avsl&s.

Motion 2 -j
Kerstin Baldwin Stemer presenterade innehillet i sina motioner 2 och 3 via sitt ombud

Ingvar Johansson.

Sven-Ake Brink motiverade styrelsens svar pi motionerna om avslag av motionerna.
Mdtet beslutade att motionerna avsl6s.

Motion 4

Sven-Ake Brink motiverade styrelsens ft)rslag om avslag av motionen. Efterfr&gad
information finns pi fiireningens hemsida www. varas lattensva. se.

Mritet beslutade att motionen avsl6s.

11. Friga om ersiittning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens ftirslag om att ftiljande ersiittning skall utgi
Ordftirande 3000SEK
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Kassdr 2000SEK
Sekreterare 2000SEK
Ovriga ledamriter 1 000SEK
Ingen ersiittning skall utgi till revisorer

Fdrslaget bifttlls.

12. Styrelsens fiirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringsliingd 2018.

Debiteringsliingd, inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering liir 2018 iir framlagda
under miitet och signerade av justeringsmiinnen.

i. Arsplan 2018 fiirverksamheten

Kenneth Blomstervall presenterade irsplanen 20 I 8.

ii. Beslut fiir inkomststat 2018

Inkomst och utgiftsstat ftir ar 2018 ftiredrogs.

Uttaxering lor 2018 iir baserat pl beriiknade kostnader for kapital, drift, underhill och
administration, 690kr/m6n, fast liigenhetsavgifr.67,92h..rlman + rdrlig avgift ftr
ft)rbrukningen.

Stiimman faststiillde styrelsens forslag ft)r ir 2018 enligt paragraf l2.i och l2.ii.

iii. Beslut om debiteringsliingd 2018

Debiteringsliingd fttr 2018 iir baserad pi beriiknade kostnader ftir kapital, drift,
underh&ll och administration, 690kr/man.

Stiimman faststiillde styrelsens forslag om debiteringsliingd ftir 2018.

13. Beslut om antalet ledamiiter i styrelsen

Stamman beslutade att styrelsen skall besti av 7 ledamdter.

Mathias Ryngefors, Lisbeth Larsson och Anders Meijer har ett(l) 6r kvar pi
mandatperioden. Stiimman viiljer 4 styrelseledamoter pi tvn(2) 6r.

i. Val av 4 styrelseledamiiter pi tvi1Zl flr

Stiimman valde Sven-Ake Brink, Caroline Grabo, Margareta Henricsson och Stefan

Larsson till styrelseledamOter phtv&(2) 2r

ii. Val av styrelseordfiirande pi ett(l)ir
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tv.

Stlimman valde Sven-Ake Brink till styrelseordftirande

Val av fiAQ) ordinarie revisorer och tvi(2) suppleanter pi ett(l)ir

Till ordinarie revisorer valdes Thomas Andersson och Eva-Lotta Wilhelmsson och
revisorssuppleanter Anders Johansson och Anneli B2ickd6n.

Val av valberedning
Stiimman beslutade attvalja Soren Eriksson, Sdren Johansson, Dan Gustafsson och

Inga ovriga frigor.

15. Plats diir stlimmoprotokollet hills tillgiingligt

Protokollet kommer att finnas tillgiingligt hos ordfiiranden Sven-Ake Brink samt pi
hemsidan www.varaslattensva. se

16. Avslutning

Mdtesordfiiranden avslutade mdtet.
Sven-Ake Brink avtackade avg&ende kass<ir Kenneth Blomstervall.

Inge Hildingsson. Soren Eriksson iir sammankallande.

14. Ovriga frigor

ffi/6**
ntoi fin$on
OrdfoHnde

ur,tulr*n-
Margareta Henricsson
Sekreterare
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