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Protokoll frAn ordinarie
fiiren i ngsstiimma i Varasldttens
vatten och avlopp
samfdl I i g hetsfiire n i n g

Onsdag 16 juni 2021 kl19.00 via
Teams

1. Miitets iippnande

Sven-Ake Brink <ippnade m<itet

2. Val av funktioniirer fiir stiimman

(1) Val av ordfiirande: Hikan Karlsson

(2) VaI av sekreterare: Margareta Henricsson

(3) Tvn justeringsmiin tillika riistriiknare: Anneli Biickd6n och Thomas Kvist

3. Frflga om kallelse skett pfl behiirigt siitt

St?imman ansigs beh<irigen utlyst.

4. Justering av rtistliingd inklusive eventuella fullmakter

Inga fullmakter har inkommit.

5. Faststiillande av dagordning

Dagordningen faststiilldes.

6. Verksamhetsberiittelse och resultatriikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatriikning omfattar perioden I januari 2020 till3l
december 2020. Ordforanden och kassoren redovisade.

Arsredovisningen liiggs med godkiinnande till handlingarna.

7. Revisorernas berlittelse

Revisor Anneli Biickd6n l2iste upp revisionsberiittelsen.

Revisionsberiittelsen liiggs till handlingarna.

8. Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir verksamhet sfu et 2020.

9. Framstiillningar frin styrelsen

Ingen framstiillan frSn styrelsen.

10. Behandling av inkomna motioner

Ingen motion har inkommit.
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Protokoll frin ordinarie
fiireni ngsstiim ma i Varasldttens
vatten och avlopp
samfdllighebfdrening

Onsdag 16 juni 2021 kl19.00 via
Teams

11. Frflga om ersiittning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens fiirslag om att foljande ersiittning skall utgi
Ordftirande l5o/o av basbelopPet
Kassrir l0%o av basbeloppet
Sekreterare lA%o av basbeloPPet

GDPR ansvarig 10%o av basbeloPPet

Owiga ledam<iter och revisorer 5Yo av basbeloppet

Fdrslaget biftrlls.

12. Styrelsens fiirslag tiII utgifts-och inkomststat samt debiteringsliingd.

Debiteringsllingd, inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering frr2022 iir framlagda

under mOtet och signerade av justeringsmlinnen.

i. Arsplan 2022forverksamheten

Kassor Mathias Ryngefors presenterade irsplanen 2022.

ii. Beslut fiir inkomststat2022

Inkomst och utgiftsstat f<ir itr 2022 ftiredrogs.

Uttaxering for 2022 iir baserat p& beriiknade kostnader fiir kapital, drift, underhill

och administration, 690kr/man, fast liigenhetsavgift 74,69?'rlmin+ rtirlig avgift ftir

forbrukningen.

iii. Beslut om debiteringsliingd 2022

Debiteringsliingd lor 2022 iir baserad pi beriiknade kostnader lor kapital, drift,

underhAll och administration, 690kr/man.

Stiimman faststiillde styrelsens ftirslag om irsplan 2}22,inkomststat 2022 och

debiteringsliingd for 2022.

13. Beslut om antalet ledamiiter i styrelsen

St?imman beslutade att styrelsen skall besti av 7 ledamdter.

Sara Hybbinettte, Mathias Ryngefors och Hans Truv6 har ett(l) ir kvar p&

mandatperioden. Stiimman viiljer 4 styrelseledamoter p& tv&(2) 6r.
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Protokoll frin ordinarie
foren i ngsstdmma i Varaslittens
vatten och avlopp
samffl llighebfiirening

Onsdag 16 iuni 2021 kl19.00 via
Teams

i. Val av 4 styrelseledamdter pA tufl(2) ir

Stiimman valde Thomas Kvist, Stefan Larsson, Margareta Henricsson och Daniel

Persson till styrelseledam<iter pi tv5(2) 6r

ii. Val av styrelseordfiirande pi ett(l)ir

St2imman valde Thomas Kvist till styrelseordforande pi ett ir.

iii. Val av fiep) ordinarie revisorer och tvi(2) suppleanter pi ett(l)flr

Till ordinarie revisorer valdes Caroline Grabo och Anneli Biickd6n. Till
revisorssuppleanter valdes Anders Johansson och Morgan Larsson..

iv. Val av valberedning
Stiimman beslutade att v?ilja Soren Eriksson, S<iren Johansson, Dan Gustafsson

och Inge Hildingsson. Soren Eriksson iir sammankallande.

14. Ovriga frigor

Inga frigor.

15. Plats diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt

Protokollet kommer att finnas tillgiingligt hos Wilhelmssons Redovisning AB,
Diickgatanl, 53450 Vara, samt pi hemsidan www.varaslattensva.se

16. Avslutning

M<itesordforanden avslutade motet.
Sven-Ake Brink avtackades.

,/*l'&>(,{

Jtr^,,*ffid**
Margareta Henricsson
Sekreterare

Anneli Biickd6n
Justerare

protokoll Arssttirnma 2021 -06- I 6vl.0.docx

utskrivet202 I -06 -21 22:06

Sidan 3 av 3

Justerare

frw


