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Årsmöte Hedens Vattenledningsförening 2018-03-18
Plats: Hedens bystuga kl. 14.00

Vid årsmötet diskuterades följande punkter.
1. Mötets öppnande och fastställning av dagordning
Mötet öppnades av föreningens ordförande Kent Fisk. Dagordningen godkändes
utan ändring.

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämman ansåg att årsmötet var behörigt utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman, samt två justeringsmän
att justera dagens protokoll
Till mötets ordförande valdes Ann-Britt Thulin och till sekreterare Björn Quickers. Till
justeringsmän valdes Anders Timblad och Anita Friberg.

4. Verksamhetsberättelse
Mötets ordförande Ann-Britt läste upp verksamhetsberättelsen.

5. Kassarapport.
Revisor Göran Petri gick igenom kassarapporten. Föreningen har haft utgifter på
55932kr och inkomster på 82600kr. Årets resultat är 26668kr och tillgångarna är
313746, 72kr.
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6. Revisorernas rapport. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
Revisorernas rapport lästes upp där revisorerna Göran Petri och Johanna Nobelius
godkänt redovisningen.
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

7. Frågan om arvoden.
Det beslutades att arvodena skulle vara oförändrade. Kassör får 600kr/år. Ordförande
och sekreterare vardera 300kr/år och maskinist 1500kr/år.

8. Val av maskinist för anläggningen på 1 år.
Johan Tidigs omvaldes som maskinist och dessutom ska Tony Fisk ansvara för
spolning av vattensystemet 4 gånger/år Ersättningen till Tony Fisk blir att han slipper
betala vattenledningsavgiften. Detta godkändes av årsmötet.

9. Val av ordförande på 2 år
Till ordförande på 2år omvaldes Kent Fisk.

10. Val av kassör på 2år
Tidigare kassör har avböjt omval och därför beslutade årsmötet att sittande
sekreterare Björn Östlund tar över som ny kassör på 2 år. Till ny sekreterare valdes
Björn Quickers på 1 år

11. Val av 2st styrelsesuppleanter och 2 revisorer på 1 år
Som styrelsesuppleanter omvaldes Johan Tidigs och Mats Sernfelt. Som revisorer
omvaldes Göran Petri och Johanna Nobelius.
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12. Frågan om vattenavgifter och nya medlemmar.
Det beslutades att vattenavgiften skulle vara oförändrad på 700kr per hushåll och år.
Det beslutades att vattenföreningen även ska ta in byavgiften.
Det beslutades att anslutningsavgiften skulle vara oförändrad på 10 000kr.
Inga nya ansökningar om anslutning har kommit under året.

13. Övriga frågor.
Kent Fisk ville att årsmötet skulle godkänna en gåva till avgående kassör, för lång och
trogen tjänst, i form av blommor och en sommarsoffgrupp. Mötet godkände detta.

14. Mötets avslutande.
Mötets ordförande Ann-Britt förklarade mötet avslutat.
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