Protokoll fdrt vid Fiireningsstimma med
SEGELVIKVATTENEkonomiskF<irening
den 29 juni 2004i Petersburg,SitSSklubbhus i Segelvik
varav27 deldgareif6reningen.
Ndrvarande:
34 mdtesdeltagare,

s1

HAkanElfforsJohanssonhdlsadevdlkommenoch fdrklaradefdreningens
andra
Oppnad.
ordinariestdmma

s2

HAkanE J valdesenhiilligttill stdmmansordf6randeoch anmdldeLarsSkjutaretill
protokollfdrare,
vilketmotetgodkiinde.

s3

godkdndessom rdstliingd.
Den nedtecknade
ndrvarolistan

s4

justeradagensprotokollvaldesB0rjeTimerdal.
Till att jiimte ordf6randen

s5

Motetfdrklaradeatt stdmmanvar i stadgeenlig
ordningutlyst,varefterdagordningen
faststdlldes.

s6

Ordfdranden
foredrog Arsredovisningen.
it genomf6ljandemerkostnader:
VerksamhetsArets
fddust har uppkomm
. Ldckai Normansbrunn,6200:-.
. Debiteringsprogram
tillfdreningen,
5000:-.
. Skotert6rbudsskyltar
2000:-.
vid mdtarbrunn,
. Bokfdringskostnader,3000:-.
lsen.
Revisorn fdredrog ddrefter revisionsberdtte

s7

godkiindes,vareftermotetbeslutadeatt den uppkomna
Arsredovisningshandlingarna
forlustenskallOverfdras
i ny rdkning.

s8

och revisorerna
ansvarsfrihet
fdr det g6ngna
Stdmmanbeviljadestyrelseledam6terna
verksamhetsAret.

se

Diskuterades
frAganom arvodetill styrelseledamdter
och revisorer.
Beslutadesatt arvodettill styrelseledamOterna
skallvarastraxunder1000:-per Ar.
f6r fdreningen,vilketskallundvikas.
Vid 1000:-intrdderkravpd arbetsgivaravgift
Revisorerna
arvoderasmed400:-per Ar.

s10

ordf6randenredogjordef6r budgetenf6r innevarande
verksamhetsir.
NuvarandeintdktergrundadepAArsavgift200:-,samt1O:-/kbm
vattenf6rbrukning,
med minimiavgift200- ger f6r ddligtackningav tdreningenskostnader.
En stororsaktill att avgiftssystemet
ej korresponderar
med kommunensdebitering
och mAstereviderasdr att kommunendebiteraren fast avgiftom ca 10000:-per A'r.

s11

Mot bakgrundav ovanstAende
konstaterande
diskuteradem6tetlivligt
medlemsavgifter
och Ovrigaavgifter.
Inledningsvis
beslutadestdmmanatt den tidigarefelaktigtuttagnaoch inbetalade
momsenfdr insatsavgiften
och medlemsavgiften,
sammanlagt100:-,ej skallbetalas
tillbakatill medlemmarna.
Stdmmanenadesslutligenmed acklamation
kringeft forslagfr6n Kjellpersson:
' Medlemsavgiften
per
hdjstill 500:6r och skalldA ocks6tdckaden fasta
avgiftendebiteradav kommunen.
' Ut6verdettadebiterasmedlemmarna
fdr den avldstafdrbrukningen.
Stdmmangodkdndeocks6att stadgarnadndrasi enlighetmed beslutetoch att
fordndringen
gdllerfran och med innevarande
verksamhetsar.

s12

Tillordinariestyrelsefor SegelvikVattenEkonomisk
Foreningvaldes:
Ordf6rande:
HAkanElfforsJohansson,
omval1 dr,
Sekreterare:
LarsSkjutare,omval1 Ar,
Kass6r:G6ranTimerdal,omval2 Ar,
suppleanter:KajAndersson,omval1 dr och rony Zakrisson,nyvat1 ar.
$13
Ett forslagfr6n LarsSk6ldatt f6reningenskallha tu6 revisorerawisadesav
stdmman.
Till revisorvaldesddrefterJan Erlanderoch till revisorssuppleant
KentLandell.

s14

Underpunktendvrigadrendenkonstaterades
ellerbeslutadesfoljande:
' Vattenmdtarna
f6r ej avldgsnasfr6nsin installation
undervintertid.Var och en
dr ansvarigfdr att vattenmdtaren
dr frostfrittinstallerad
och klararvinterkylan.
' Godkdndesatt foreningenOppnarett checkkontoom 60000:-for att klaraden
otaktsom rAdermellanintdkteroch kostnader.
Allteftersom
fdreningens
ekonomistabiliseras
kan checkkrediten
awecklas.
' Diskuterades
GoranTimerdalsinsatsunderprojekttiden
april- juli 2003som
kontaktperson
mellanbestdIlareoch utforare.
Mdtetgodktindemedacklamation
styrelsensfdrslagatt Gdranf6r sin insats
betalar12000:-plusmomsfor sin vattenanslutning.
Hanerhdllerddrmedfor
sinadrygt240 arbetstimmar
en ersdttningom knappt100:-per timme.
' I stadgarnaskallstAatt dvenvalberedning
drligenskallveiljas.For
innevarande
verksamhetsAr
valdesmedacklamation
till valberedning
Kjell
Farnebyoch KurtKlang.
' Synpunkterframf6rdespAatt stentippenskdmsav dittippadestubbar.

framkanten
avstentippen
vidleimplist
tilf€iue
-sYt"-l::1,1_Y1t_J?l1P11l1ssa

s15

Underdennapunktdiskuterades
medlemmamas
avstdngningsventiler,
varvid
konstaterades
att:
. Ventilenskallvaraantingenhelt6ppnadellerheltstdngd,vilketger ldgsta
slitagepi ventilenspackningar.
6,5varvmellan6ppetochstdngi.
. Fdrstdngning
ochdppninganvdndshylsnyckel
medf6rldngningsskafi.
En 15
mm hylsapassarbdst.
. Nigon ging undersommarenkommerfdreningen
gemensamt
och kommunen
att medsenasteteknikkontrollera
eventuellaldckor.I sambandddrmed
kommervattnetatt stdngasav ca 2 timmarnattetid.

s16

Ordfdranden
tackademotesdeltagarna
f6r derasengagemang
underm6tetoch i
projektet.B6rjeTimerdalframfordemotesdeltagarnas
tacktill styrelsenf6r dess
arbete,varefterJan Erlandersom uppskattning
overldmnade
varsinblommatill
styrelseledamdtema.

Segelvik2004-07-08

ElfforsJohansson

