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1. Miitets iippnande

Thomas Kvist <ippnade miitet

2. Val av funktioniirer fiir stiimman

(1) Vat av ordftirande: Sven-Ake Brink

(2) Val av sekreterare: Margareta Henricsson

(3) Tvfl justeringsmiin tillika riistriiknare: Stefan Larsson och Karin Frid

3. Friga om kallelse skett pi behiirigt siitt

Stiimman ansigs behciri gen utlyst.

4. Justering av riistliingd inklusive eventuella fullmakter

Justering av rostliingd gors om rostning blir aktuell under mdtet.

5. Faststiillande av dagordning

Dagordningen faststiilldes.

6, Verksamhetsberiittelse och resultatriikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatriikning omfattar perioden 1 januari 2021 till3l
december 2021. Ordft)randen och kassoren redovisade.

Arsredovisningen liiggs med godkiinnande till handlingarna.

7. Revisorernas ber?ittelse

Revisor Anneli Biickd6n liiste upp revisionsberiittelsen.

Revisionsberiittelsen liiggs till handlingama.

8. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Styrel sen bevi lj ade s ansvarsfrihet ftir verksamhets 6ret 2021 .

9. Framstiillningar frin styrelsen

Ingen framstiillan frin styrelsen.

10. Behandling av inkomna motioner

Ingen motion har inkommit.
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11. Frflga om ersiittning till styrelsen och revisorerna

Valberedningens ftrslag om att foljande ersiittning skall utgi
Ordft)rande 25Yo av basbeloppet
Kasscir l5oh av basbeloppet
Sekreterare 15o/o av basbeloppet
GDPR ansvarig 15Yo av basbeloppet
Ovriga ledamoter och revisorer 5o/o av basbeloppet
F<irslaget bifolls.

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

Debiteringsliingd, inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering for 2023 iir framlagda
under miitet och signerade av justeringsmflnnen.

i. Beslutom kompletterande debiteringslfrngd2022

Stiimman bifbll f<irslaget

ii. Arsplan 2023 for verksamheten

Kass<ir Mathias Ryngefors presenterade firsplanen 2023.

iii. Beslut fiir inkomststat2023

Inkomst och utgiftsstat fdr ftr 2023 ftiredrogs.

Uttaxering for 2023 2ir baserat pfi beriiknade kostnader ftir kapital, drift, underhill
och administration, 630la/min, fast liigenhetsavgift 74,69kdmtn+ rcirlig avgift for
forbrukningen enligt kommunens taxa som for niirvarande ar 2l,25kr per kbm
vatten och avlopp.

iv. Beslut om debiteringsliingd 2023

Debiteringsliingd for 2023 iir baserad pi beriiknade kostnader fdr kapital, drift,
underhill och administration, 63Okr/min.

Stiimman faststiillde styrelsens forslag om 6rsplan 2023, inkomststat 2023 och
debiteringsliingd for 2023 .

13. Beslut om antalet ledamtiter i styrelsen

Stiimman beslutade att styrelsen skall besti av 7 ledamdter.
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Thomas Kvist, Stefan Larsson, Margareta Henricsson och Daniel Persson har ett(l) 6r kvar pA

mandatperioden.

i. Val av 3 styrelseledamiiter pfl tvfl(2) nr

Stiimman valde Elisabeth Lex6n, Mathias Ryngefors och Hans Truv6 till
styrelseledamriter ph tvh(2) trr.

ii. Val av styrelseordfiirande pi ett(l)ir

Stiimman valde Thomas Kvist till styrelseordft)rande pi ett 6r.

iii. Val av tvir(z) ordinarie revisorer och tvfl(2) suppleanter pi ett(l)flr

Till ordinarie revisorer valdes Caroline Grabo och Anneli Biickd6n. Till
revisorssuppleanter valdes Anders Johansson och Soren Gunnarsson.

iv. Val av valberedning
Stiimman beslutade att viilja Sciren Eriksson, Soren Johansson, Dan Gustafsson

och Inge Hildingsson. Soren Eriksson dr sammankallande.

14. Ovriga frflgor

Inga frigor.

15. Plats diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt

Protokollet kommer att finnas tillg2ingligt hos Wilhelmssons Redovisning AB,
Diickgatanl, 53450 Yara, samt pfr hemsidan www.varaslattensva.se

16. Avslutning

Mdtesordfriranden avslutade mcitet.
Sara Hybbinette avtackades.
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Margareta Henricsson
Sekreterare

Justerare
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