Protokoll fört vid Föreningsstämtna med
SEGELVIK VATTEN Ekonomi§k
den 2E juni 2013 i Petersburg, $öSS klubbhus i Segelvik

Förening

,

Närvarand p: 27 mötesdeltagare, varav 22 dÖlägare i föreningen.
§1

Håkan Elffors Johansson hälsade välkommen och förklarade föreningens elfte
ordinarie stämma öppnad.
§2
Håkan E J valdes enhälligt tillstämmans ordförande och ailmälde Lars Skiutare till
protokollförare, vilket mÖtet godkände.

§3
Den nedtecknade närvarolistan godkändes §om rÖstlängd'
§4

iiU att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Hans Fryklund.
§5
Mötet förl{arade att stämman var utlyst i stadgeenlig ordnirlg
§6
Den utsända dagordningen godkändes.
§7
Förgningens verksanlhetsberättelse, ekonomiska räkenskaper och
revisionsberättelsen hade skickats ut isamband med kallelsen.
Ordföranden redogjorde for eft par ändrin§ar i de utsända sifirorna.
lnga specifika frågor kring materialet ställdes.

Revisorn föredrog revisionsberättelsen och konstaterade att det ekonomiska läget
föreningen är god och under kontroll och att räkenskaperna skötts igod ordning.

i

§8
Arsredovisningshandlingama godkändes, varefler mötet beslutade att årets resultat
ska örrerföras i ny räkning.
§e
§tamman beviliade styrelseledamöterna och revisorerna ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

'

§10
Stämman godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften sänks med 100 kr till400
kr och att vattentaxan bibehålls på nivån 10 krlkbm + moms för år 2Otg.
§11

Ördföranden pfe§@nterade styrelsens föralag titl budget för 2013.

fifr w&.q

En ny medlem har tillkommit under verksarnhetsåret.
Stämman godkände budgetön och därmed också oförändrade ersättnin$ar till
styrelseledamöter och suppleanter, 950 kr, och att revisoremas ersättning höjs med
100 krtill 500 kr.
§12
Till ordinarie styrelse för Segelvik Vatten Ekonomisk Förening valdes:
Ordförande: Håkan Elfforc Johansson, omval 1 år,
Sekreterare: Lars Skjutare, omval 2 år,
Kassör: Göran Timerdal, kvarstår 1 år,
Suppleanter: Kaj Andersson, omval 1 år och Tony Zakrisson, ornval 1 år.
§13
Till revisor nyvaldes Björn Eriksson och till revisorssuppleant nyvaldes Per Eismar,
bägge för 1 är.
§14
Tillvalberedning omvaldes Kurt Klang och Margareta Hartsson, bägge för 1 år.
§15
Övriga ärendefr:
Det har under den gångna vintern blivit uppenbart att många
huvudavstängningsventiler är placerade så ått de riskerar att bli skadade i samband
med plogning.
Föreningen kommer därför att inskaffa röda plogpinnar som inför vintern kan
avhämtas hos Göran Tinierdal. Respektive fastighetsågare ansvarar för att pinnarna
blir utsatta så att de är välsynliga för plogbilsföraren.
Redovisning av vattenmätarställningen i slutet av augusti kan göras via föreningens
hemsida www. seoelvikvatten.se.
Allt tyder på en väsentlig ökning av exektheten i vattenmätningen efter installationen
av nya vattenmätare.
§16
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras engagemang under mötet och
förklarade stämman för avslutad.
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