Protokollfitrt vid Fiireningsstdmmamed
SEGELVIKVATTENEkonomiskFiirening
SiiSSklubbhusi Segelvik
den 10juli 2006i Petersburg,
varav20 deliigarei foreningen.
Ndrvarande:27
mdtesdeltagare,

sl

ochforklaradefdreningens
H6kanElfforsJohanssonhdlsadevdlkomrnen
f,iirde
ordinariestdmmadppnad.

s2

ochanmdldeLarsSkjutaretill
ordf6rande
HAkanE J valdesenhtilligttill stdmmans
protokollforare,
vilketm6tetgodkiinde.

s3

godkdndessom rostliingd.
ndrvarolistan
Den nedtecknade

vs4
justeradagensprotokollvaldesStig Hedman.
Till att jiimte ordf6randen

s5

ordning.
Mdtetfdrklaradeatt stdmmanvar utlysti stadgeenlig

skallhAllasfdre
upplysteom att stadgarnaforeskriveratt Arsstdmman
Ordforanden
juni mAnadsutgAng,menatt styrelsen
dndAvaltatt ltiggastdmmanijuli, d6 fler
dAforvantasvarap6 platsi sinastugoroch ddrigenomkan
fdreningsmedlemmar
deltagai mdtet.
byterplatssA
foreslogvidareatt punkterna10 och 11 pAdagordningen
Ordfdranden
om
faststiillsfdrstefterdet att den forvdntadediskussionen
att Arsbudgeten
klaratsav.
medlemsavgifterna
tas
Vidarediskussionom stdmmodagijuli, samtanmdlanom ett nyttvattenprojekt
upp underOvrigadrenden.
Ingaovrigadrendenvar fdrhandsanmdlda.
Ddrefterfaststtilldesdagordningen.

s6

och ekonomiska
veksamhetsberdttelse
konstaterade
att f6reningens
Ordfdranden
rapporterskickatsut i sambandmedkallelsentill stdmman.
f6r
hadeingaytterligaref6gor och f6rklaradeddrmedrapporterna
St€imman
genomgAngna.
att det ekonomiskaliiget i
och konstaterade
Revisornfdredrogrevisionsberdttelsen
i god ordning.
rdkenskaperna
skdtts
under
kontroll
och
att
fdreningen5r
ingarnagodktindes,vareftermdtetbeslutadeatt Aretsresultat
i ny rdkning.
skallOverf6ras

w\
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Stdmmanbeviljadestyrelseledam6terna
och revisorerna
ansvarsfrihet
fdr det gAngna
verksamhets6ret.

se

Stdmmangodkiindeofdrdndratarvodetill f6reningens
styrelseledam6ter
och
revisorer.

s10

i uppdragatt i sambandmedkallelsentill
Styrelsenfick vid fdreg6endeArsstdmma
presenteraen utredningmedolikaalternativpA6rlig
6retsordinarieArsstdmma
medlemsavgift
och vattentaxa.
Styrelsensutredningpresenterades
i sambandmedkallelsentill Arsstdmman
i
bifogadestyrelseprotokoll
nr 19.
Styrelsenhar i sitt f6rslaghaftfOljande"ledstjdrno/':
o Det skallvararimligbalansmellanf6reningens
och medlemmarnas
fasta
respektiverdrligaavgifter,dvs foreningens
fastaavgifterskallvtil tdckasav
medlemsavgiften
och fdreningensr6rligaavgifterfor den totala
vattenfdrbrukni
ngenskallv6l tiickasav forbrukn
ingsdebiteri
ngentill
medlemmarna.
o Medlemsavgiften
dr moms-och skattebefriad,
medanden rdrligavattentaxan
inte6r moms-och skattebefiiad.
o Fdreningenbor underen periodav 5 - 6 6r byggauppen kassaom ca 150
tusenkronor,d.v.s.ca 5 o/oav anldggningsvdrdet,
somekonomiskbuffertfdr
framtidaunderhAlloch i htindelseav haveriersom intetdcksav vArfdrsiikring
ellerandraof6rutseddautgifter.
Styrelsensfdrslagtill Arsstdmman
var dA att hdjamedlemsavgiften
till 600 kr/Aroch
+
att debitera12.50kr/rn3 momsf6r forbrukatvatten.
Motdettaf6rslagresteArne Eklund och G6ranPeedulikartadefdrslagsom i korthet
gick ut pA att kopplamedlemsavgiften
tillvattenfdrbrukningen
och pAs6 vis fd en
rorligmedlemsavgift.
Diirigenomskulleocks6,enligtfdrslagsstillama,
f6reningens
moms-och skatteutgifter
minskas.
DdrefterfOljdeen lAngoch tidvislivligdiskussionom de tvAf6rslagen:
. En rnedlemsavgift
bdr varafast och inter6rlig?
o En fast 6rligmedlemsavgift
kan intefd pAverkasav den rdrligadelenav
fdreningensverksanhet.
. Ar motf6rslaget
en tillAten"skafteplanering"?
o Etc?
Diskussionen
mynnadesA smAningom
ut i en 6ppenvoteringddr styrelsensfdrslag
fick 13 rdsteroch forslagetfrdn Eklund/Peedu
fick 7 roster.
Arsstdmmanbeslutadeddrefteri enlighetmedstyrelsensf6rslag.
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ordforandenredogjordefdr budgetenfdr innevarande
verksamhetsAr.
Efterinfdrandetav den nya medlemsavgiften
600 kr/6roch den nyadebiteringen
12,50krlm3+ moms,samten 6rligtotalfdrbrukningav 2600m3ser fdreningens
budgetut enligtfdljande:
Intdkter:
Medlemsavgifter
Vattenavqifter

36000:40625Summa 76625:-

Kostnader:
Vattenavgifter
till kommunen
Arvoden
Ovrigt
Summa
Resultatfiire skatt
Skaft

Resultatefter skatt

29130:5550:11800:46480:30{45:5520:24625:-

Stdmmangodkiindebudgeten.
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Till ordinariestyrelsefdr SegelvikVattenEkonomiskFdreningvaldes:
Ordfdrande:HdkanElfforsJohansson,omval1 Ar,
Sekreterare:LarsSkjutare,vald2 Ar 2005,
Kass6r:G6ranTimerdal,omval2 6r,
suppleanter:KajAndersson,omval1 ar och rony Zakrisson,omval1 ar.
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Till revisoromvaldesJan Erlanderochtill revisorssuppleant
KentLandelt.

s14

Till valberedning
omvaldesKjellFarnebyoch KurtKlang.
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Underpunktendvrigadrendendiskuterades
frAganom det dr OK att forl6gga
Arsstdmman
ijuli. Motethadeingetatt erinra.FiAganmAstetas upp ocn groOfannas
dvenndstkommande
stdmmaoch ddrefierinf6rasi stadgarna.
Stdmmaninformeradqg
om ett projektsom presenterats
av KjellSahlinangiende
till StAlnitsvia vArtvattenndtmedanslutningi svartsundsomrfidet.
ya-tlglftistirjning
KjellSahlindriversjdlvallatillst6ndsfrAgor
och kommeratt kbmmaigeni arendet
MargaretaUngerHanssonanmdldeatt manfortfarandesaknartomtgrdnsmarkeringen
i NV h6rnetupp mot Hedmans.
KjellSahlinsomtidigarelovatAterstdlla
r6retkommeratt p6minnasom sitt uppdrag.
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fdr derasengagemangunderm6tetoch
Ordf6randentackademdtesdeltagarna
f6rklaradestdmmanf6r avslutad.
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