Protokoll fört vid extra Föreningsstämma med
SEGELVIK VATTEN Ekonomisk Förening
den 15 december 2011 i SMS klubblokal i Söderhamn
Närvarande: 23 mötesdeltagare, varav 20 delägare i föreningen.
§1
Håkan Elffors Johansson hälsade välkommen och förklarade föreningens extra
stämma nummer två efter föregående ordinarie stämma öppnad.
§2
Håkan E J valdes enhälligt till stämmans ordförande och anmälde Lars Skjutare till
protokollförare, vilket mötet godkände.
§3
Den nedtecknade närvarolistan godkändes som röstlängd.
§4
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stig Hedman.
§5
Mötet förklarade att stämman var utlyst i stadgeenlig ordning.
§6
Dagordningen godkändes.
§7
Ordföranden informerade om beslutet vid årsstämman den 21 juni att gå vidare med
projektet ”Byanät till boende i Segelviksområdet” inom verksamheten för Segelvik
Vatten.
Den utvidgade verksamheten kräver en anpassad stadgeändring, vilken kan
genomföras först efter två på varandra följande stämmor.
En första stämma genomfördes den 18 juli.
Projektet har under hösten drivits av styrelsen i Segelvik Vatten förstärkt med de
adjungerade medlemmarna Björn Eriksson och Hans Fryklund, vilka kraftfullt med
sina sakkunskaper drivit projektet framåt.
Ordföranden överlämnade ordet till Björn Eriksson för ytterligare information om
projektläget.
§8
Björn informerade engagerat om projektets utveckling och de möjliga alternativ
projektet står inför och svarade på ett antal frågor från medlemmarna.
Dagsläget har sammanfattats i bilagan ”Lägesrapport för vårt fibernät”, vilken
bilägges protokollet.

Information om projektet kommer fortlöpande att presenteras på Vattenföreningens
hemsida.
§9
På fråga från ordföranden om det utskickade reviderade stadgeförslaget kan
godkännas svarade de församlade medlemmarna enhälligt ”JA”.
Det betyder att stadgeändringarna godkänts av två på varandra följande stämmor
och därmed kan genomföras.
Den fortsatta utvecklingen av projektet kommer att styras av momsfrågan. Om
stadgarna behöver ändras är avhängigt vilket av alternativen som blir verklighet.
Ordföranden påpekade att stadgeändringen kommer att genomföras endast i det fall
att Vattenföreningens engagemang blir sådant att stadgeändring krävs. Annars inte.
De reviderade stadgarna bilägges protokollet.
§10
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras deltagande i mötet och förklarade
den extra stämman för avslutad.
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