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Protokoll frAn ordinarie
ftiren i ngsstdm ma i Varasllttens
vatten och avlopp
samfd I I i g hetsftr ren i n g

Onsdag 15 juni 2016 kl 19.00 i Skarstad
bygdegird

1. Miitets iippnande

Sven-Ake Brink dppnade mritet

2. Val av funktioniirer fiir stiimman

(1) Vat av ordfiirande: Hikan Karlsson

(2) Val av sekreterare: Margareta Henricsson

(3) Tvi justeringsmiin tillika riistriiknare: Mathias Ryngefors och Lisbeth
Larsson

3. Frflga om kallelse skett pfl behiirigt siitt

Stiimman ansigs behcirigen utlyst.

4. Justering av riistliingd inklusive eventuella fullmakter

Stiimman beslutade att rdstliingden justeras om omrtistning kriivs.

5. Faststiillande av dagordning

Dagordningen faststiilldes med tilldgg pdL paragraf

o l2.ii: fusplan 2017 for budget och uttaxering2}lT
. l2.iii: Beslut ftir inkomststat och debiteringslilngd}Ol6
o 12.iv: Beslut ftir inkomststat och debiteringsliingd 2016-07-01--2016-12-31

6. Verksamhetsberiittelse och resultatriikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatriikning omfattar perioden l januari 2015 till 3l
december 2015. Ordftiranden och kassdren redovisade.

Frireningen har 168 deliigare och 173 anslutningar. Styrelsen har bestitt av Sven-Ake
Brink, ordftirande, Kenneth Blomstervall, kass<ir, Margareta Henricsson, sekreterare och
ledamoterna Hans-Erik Brink, Ivan Hildingsson och Anders Meijer som ersatte Valter
FahlgrenvidArssttimman2015. Styrelsenharhaft ll mdten varav ettkonstituerandem6te.

Arets resultat, 951 SEK, ftirs in i ny riikning

7. Revisorernas beriittelse

Revisor Frida Larsson liiste upp revisionsberiittelsen.

Revisionsberiittel sen liiggs till handlingarna.
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8. Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet fiir verksamhetsiret 20 1 5.

9. Framstflllningar frfln styrelsen

Engdngsbetalning av anliiggnrngskostnad per andel.

Inbetalning mdjlig 3ll7 eller 31/1. Inbetalning skall ske under augusti eller februari.

Andelens viirde 2016-07 -31 ar 1 39769SEK.

Blankett ftir att anmiila inbetalning finns hos ftireningens sekreterare

10. Behandling av inkomna motioner

Ingvar Johansson ftiredrog inneh&llet i sin motion. Sven-Ake Brink motiverade styrelsens

svar pi motionen om avslag av motionen.

Lang debatt ftiljde och mdtet ajournerades ftir styrelsens dverliiggrung.

M<itet beslutade att motionen avsl6s.

11. Frflga om ersiittning till styrelsen och revisorerna

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

12. Styrelsens fiirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringsliingd2016, andra
halvflret 2016 och hela20l7

Debiterin gslfl ngd, inkomst- och utgiftsstat fiir hela 20 I 6, 20 I 6-0 7-0 I --2016-12-31
samt hela 2017 iir framlagda under m0tet och signerade av justeringsmSinnen.

i. Arsplan 2017 for verksamheten

Kenneth Blomstervall presenterade drsplanen 2017 .

ii. Arsplan 2017 for budget samt uttaxering 2017

Inkomst och utgiftsstat ftir hr 2017 ft)redrogs.

Uttaxering for 2017 iir baserat pi beriiknade kostnader ftir kapital, drift, underhill och
administration, 800kr/man, fast ltigenhetsavgift 67,92krlman + rdrlig avgift fiir
ftirbrukningen.

Stiimman faststiillde styrelsens ftirslag fiir 61 2017 enliglparagraf lZ.i och l2.ii.
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iii. Beslut 16r inkomststat och debiteringsliingd 2016

Styrelsen ftiresl6r att uttaxerirg20l6 iir 800krimin, fast liigenhetsavgift 67 ,92krlmim
+ nirlig avgift ftir ftirbrukningen.

Debiteringsliingd ftrr 2016 iir baserad pi beriiknade kostnader ftir kapital, drift,
underh611 och administration, 800kr/man.

Stiimman faststiillde styrelsens fiirslag om inkomststat och debiteringsliingd ftrr 2016.

iv. Beslut fiir inkomststat och debiteringsllingd 2016-07-01- -2016-12-31

Styrelsen ftireslir att uttaxering for andra halviret 2016 Ar 800kr/man, fast
liigenhetsavgift 67,921<rlman + rdrlig avgift ftir forbrukningen.

Debiteringsl?ingd ftr andra halvdret 2016 Ar baserad pi beriiknade kostnader ftir
kapital, drift, underhill och administration, 800kr/min.

Stiimman faststiillde styrelsens ftirslag om inkomststat och debiteringsliingd ftir andra
halviret 2016.

v. Beslut fiir inkomststat och debiteringsliingd 2017

Debiteringsliingd for 2017 iir baserad pi beriiknade kostnader ftir kapital, drift,
underhill och administration, 800kr/man.

Stiimman faststiillde styrelsens fiirslag om inkomststat och debiteringsltingd for 2017.

13. Beslut om antalet ledam0ter i styrelsen

Stiimman beslutade att styrelsen skall besti av 6 ledamdter.

Sven-Ake Brink, Kenneth Blomstervall och Margareta Henricsson har ett(l) frr kvar pi
mandatperioden. Stiimman viiljer 3 styrelseledam<iter pewfuQ) Ar.

i. VaI av 3 styrelseledamiiter pA tuA(2) flr

Stiimman valde Lisbeth Larsson, Anders Meijer och Mathias Ryngefors.

ii. Val av styrelseordfiirande pi ett(l)flr

Stiimman valde Sven-Ake Brink till styrelseordftirande

iii. VaI av tuep) ordinarie revisorer och tvfl(2) suppleanter pi ett(l)flr

Till ordinarie revisorer valdes Frida Larsson och Eva-Lotta Wilhelmsson och
revisorssuppleanter Anders Johansson och Lennart Lund6n. [,A$F-'
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iv. Val av valberedning
Stiimman beslutade altvdTla S<iren Eriksson, Sdren Johansson, Dan Gustafsson och
Inge Hildingsson. Sdren Eriksson tir sammankallande.

14. Ovriga frigor

Inga <iwiga frigor.

15. Plats diir stlimmoprotokollet hills tillgiingligt

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

16. Avslutning

Mdtesordftiranden avslutade mdtet.
Sven-Ake Brink avtackade avgiende styrelseledamrltema Hans-Erik Brink och Ivan
Hildingsson.

t*t/-
Hakan Karlsson
Ordftirande

Margareta Henricsson
Sekreterare

[^".dt,^,-R $^qP-,(.=-

Mathias Ryngefors
Justerare

:'l

ffiTlt.tt
Lisbeth Larsson
Justerare
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