Protokoll fört vid Föreningsstämma med
SEGELVIK VATTEN Ekonomisk Förening
den 26 juni 20'12 i Petersburg, Sti'SS klubbhtrs i Segelvik
Närvarande: 35 mötesdeltagare, varav 28 delägare iföreningen.

§r

Håkan Elffors Johansson hälsade välkommen och fiorklarade föreningens tionde
ordinarie stämma öppnad.
§2
Håkan E J valdes enhälligt till stämmans ordförande och anmälde Lars Skjutare till
protokollforare, vilket mötet godkände.

§3
Den nedtecknade närvarolistan godkändes som röstlängd.
§4
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kiell Persson.

§5
Mötet förklarade att stämman var utlyst i stadgeenlig ordning.
§6
Den utsända dagordningen godkändes.
§7
Föreningens verksamhetsberättelse, ekonomiska räkenskaper och
revisionsberättelsen hade skickats ut isamband med kallelsen.
lnga speclfika frågor kring materialet ställdes.

Revisorn föredrog revisionsberäftelsen och konstaterade att det ekonomiska läget
föreningen är under kontrolloch att räkenskaperna skötts i god ordning.
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§8
Arsredovisn ingshand lingarna godkändes, varefter mötet beslutade att årets resultat
ska överföras i ny räkning.
§e
Stämman beviljade styrelseledamöterna och revisorerna ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§10
Stämman godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften och vattentaxan
bibehålls 2012, dvs. 500 kr respektive 10 kr/kbm + moms.

§1r

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till budget för 2012.
En ny medlem har tillkommit under verksamhetsåret.
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Stämman godkände budgeten och därrned oc*så oförändradeersättningar till
styrelseledamöter och suppleanter.
§12
Till ordinarie styrelse för Segelvik Vatten Ekonomisk Förening valdes:
Ordförande: Håkan Elffors Johansson, omval 1 år,
Sekreterare: Lars Skjutare, kvarstår 1 år,
Kassör: Göran Tinrerdal, omval2 år,
Suppleanter: KajAndersson, omval 1 år och Tony Zakrisson, omval 1 år.
§13
Till revisor omvaldes Jan Ertander och till revisorssuppleant Kent Landel, bägge för
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år.

§14

Titt valberedning omvaldes Kurt Klang och nyvaldes Margareta Hansson, bägge for
år.
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§15
Övriga ärenden:
På grund av de ursprungliga planerna att det pågående projektet för framdragning av
optofiber skulle drivas och administreras av Segelvik Vatten har under 2011
sammankallats två extra stämmor för de stadgeändringar som var nödvändiga för
föreningens utvidgade verksamhet.
På grund av det tidigare redovisade momsproblemet har emellertid utvecklingen blivit
den att Söderhamn Nära i sin helhet övertagit, drivit och nu är på väg att slutföra

p§ektet.
Detta betyder att de beslutade stadgeändringarna ej behöver genomföras.

den planerade stadgeändringen föreslog styrelsen att punkten
"Medlem är skyldig atttillse att utomhusbevattning av grödor och gräsmattor ej
förekommer" i stadgarnas §5 skulle tas bort.
Det känns inte meningsfullt att genomdriva en stadgeändring enbart för den punkten.
Däremot kommer punkten aft raderas vid nästkommande relevanta stadgeändring
och tillsvidare ejtillämpas, vilket årsstämman informerades om.
I samband med

§16
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för deras engagemang under rnötet och
förklarade stämman för avslutad.

Segelvik 2012-W-04
Juste;ras
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Håkån Efffors Johansson

PS!
Före stämman informerade Erik Thyr från Söderhamn Nära om det pågående
Byanät-proiektet, vilket kommer att avslutas under augusti. Då ska samtliga
användare i projektet ha fiber och anslutningsdon installerade för att kunna
använda nätet för lnternet, IP-telefoni, kabel-TV och/eller IP-TV.

Erik Thyr informerade om möjligheterna och priser för olika lösningar. Mer
information kan inhämtäs på hemsidorna för Söderhamn Nära och Segelvik
Vatten. Det går också utmärkt att ta telefonkontakt direkt med Erik Thyr.

Vi kan alla konstatera att nedgrävningen av fibern från Djupvik till alla
intressenters fastigheter gått mycket snabbt och bra och inneburit små ingrepp
inaturen.
DS!
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