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1. Miitets iippnande

Sven-Ake Brink oppnade m<itet

2. Val av funktioniirer fiir stiimman

(1) VaI av ordfiirande: Thomas Kvist

(2) VaI av sekreterare: Margareta Henricsson

(3) Tvfl justeringsmiin titlika riistriiknare: Dan Gustafsson och Caroline Grabo.

3. Frflga om kallelse skett pfl behiirigt siitt

Stiimman ansigs beh<irigen utlyst.

4. Justering av riistliingd inklusive eventuella fullmakter

Avprickningav ndrvarande har skett vid ankomst till stiimmolokalen. Stiimman beslutade

att r<lstlZingden justeras om omrtistning kriivs.

5. Faststiillande av dagordning

Dagordningen faststiillde s.

6. Verksamhetsberiittelse och resultatr?ikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatr?ikning omfattar perioden 1 januari 2018 till 3l
december 2018. Ordfi)randen och kass<iren redovisade.

Styrelsen i samfiilligheten har under flret bestitt av ordfi)rande Sven-Ake Brink, kassdr

Mathias Ryngefors, sekreterare Margareta Henricsson samt ledamdterna Anders Meijer,
Lisbeth Larsson, Caroline Grabo och Stefan Larsson. Vid ftireningsstitnman avgick
Anders Meijer och Lisbeth Larsson ur styrelsen och ersattes av Sara Hybbinette och Hans

Truve. Fdreningsst?imma hitlls 2018 04 18.

Samfiillighetens styrelse har haft 11 protokollfbrda moten yarav ett konstituerande.

Arets resultat, 25823SEK, fiirs in i ny riikning

Arsredovisningen liiggs med godkiinnande till handlingarna.

7. Revisorernas beriittelse

Revisor Tomas Andersson l2iste upp revisionsberiittelsen.

Revisionsber?ittelsen liiggs till handlingarna.
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8. Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet ftir verksamhetsiret 20 I 8.

9. Framstiillningar frfln styrelsen

Om att komplettera debiteringsl?ingden 2019 med de nya anslutningarna. Beslut under
paragraf 12.
Om att tilliimpa Vara kommuns faststiillda VA-taxa fran och med dagens datum.
Styrelsens framstEillan biftrlls.

L0. Behandling av inkomna motioner

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

Sven-Ake Brink motiverade styrelsens svar p5 motionen om avslag av motionen.

Varasliittens vatten och avlopp samfiillighetsftirening drivs enligt ftireningens

stadgar och anliiggningslagen

Frirdelning av drift och underh&llskostnaderna framgflr av "Ans<ikan om

overenskommelse om inriittande av gemensamhetsanliiggning". Denna skrevs

under av samtliga medlemmar inftir bildandet av samf;illigheten.

F<irdelningsprincipen fastslogs sedan i Lantmiiterifiirriittningen20l3-O2-Z7,
vilken vann laga kraft.

Texten lyder "Kostnaderna ftir ankiggningens utft)rande och drift delas lika fbr
varje fastighet som har en VA-anslutning (l andel var). Fastighet som har 2

anslutningar till VA-nZitetfar 2 andelar o s v".

M<itet beslutade att motionen avsl8s

11. Friga om ersiittning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens ft)rslag om att ftljande ersiittning skall utg6
Ordftrande l5Yo av basbeloppet
Kass<ir llYo av basbeloppet
Sekreterare l|Yo av basbeloppet
GDPR ansvarig l|Yo av basbeloppet
Ovriga ledamoter 5Yo av basbeloppet
F<irslaget biftrlls.
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12. Styrelsens fiirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringsliingd.

Debiteringsliingd, inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering fiir 2020 samt
kompletteringen w 2019 flrs debiteringslSingd lir framlagda under miitet och
signerade av justeringsmiinnen.

i. Arsplan 2020 ftr verksamheten

Kassrir Mathias Ryngefors presenterade 6rsplanen 2020.

ii. Beslut fiir inkomststat2020

Inkomst och utgiftsstat fdr ir 2020 foredrogs.

Uttaxering for 2020 iir baserat pi beriiknade kostnader ftir kapital, drift, underh6ll och

administration, 690kr/min, fast l?igenhetsavgift.74,69h'rlman + rdrlig avgift ftir
ftirbrukningen.

iii. Beslut om kompleffering av debiteringsliingd 2019

Debiteringsliingden lor 2019 iir kompletterad med 3 nya medlemmar.

Sttimman faststiillde styrelsens forslag flor 61 2020 enliglparagraf 12i,l2ii och 12iii.

iv. Beslut om debiteringsliingd 2020

Debiteringsliingd for 2020 iir baserad pi ber[knade kostnader for kapital, drift,
underh8ll och administration, 690kr/man.

Stiimman faststiillde styrelsens florslag om debiteringsliingd for 2020.

13. Beslut om antalet ledamOter i styrelsen

Stiimman beslutade att styrelsen skall besti av 7 ledamdter.

Sara Hybbinettte, Mathias Ryngefors och Hans Truv6 har ett(l) ir kvar pi
mandatperioden. Stiimman viiljer 4 styrelseledam<iter pht:vL(z) ir.

i. Val av 4 styrelseledamiiter pi tvn(2) flr

Stiimman valde Sven-Ake Brink, Stefan Larsson, Margareta Henricsson och Daniel
Persson till styrelseledam<iter pi w6(2) flr

ii. VaI av styrelseordfiirande pi ett(l)ir

Stiimman valde Sven-Ake Brink till styrelseordftirande
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iii. VaI av tvfl(2) ordinarie revisorer och tvi(2) suppleanter pfl ett(l)flr

Till ordinarie revisorer valdes Tomas Andersson och Anneli Btickddn. Till
revisorssuppleanter valdes Anders Johansson och Morgan Larsson..

iv. VaI av valberedning
Stiimman beslutade att viilja Sdren Eriksson, Sdren Johansson, Dan Gustafsson och

Inge Hildingsson. S<iren Eriksson iir sammankallande.

14. Ovriga frigor

. Hary Stenermark bad styrelsen se civer mdjligheten att ftirdela drift och

underhillskostnaderna per bebodd bostad.
o En friga om varftir man miste ha kommunens vattenmatarenar man har egen brunn.

Svaret tir att kommunen krZiver det.

15. Plats diir stflmmoprotokollet hfllls tillgingligt

Protokollet kommer att finnas tillgAingligt hos sekreteraren, Margareta Henricsson, samt

pi hemsidan www.varaslattensva. se

16. Avslutning

M<itesordftranden avslutade mdtet.
Sven-Ake Brink avtackade avgiende Caroline Grabo.
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Justerare
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