
Årsmöte Hummelstads vatten-, och avloppsförening 15-03-08	
Närvarande: Kent Bertilsson, Kent Molin, Inge Ludvigsson, Carin Skoog, 
Anders Degerman, Michael Peterson, Malin Peterson, Benny Sköld, Jeanette 
Sköld, Elin Davidsson, Joakim Davidsson, Viola Jönsson, Marika Halvarsson, 
Allan Halvarsson, Bernt Johansson, Leif Pettersson, Mattias Möllervärn	!
	 1	 Mötet öppnades	      !
	 2	 Till mötesordförande valdes Kent Bertilsson, mötessekreterare; Carin       

Skoog. Till justerare (samt eventuella rösträknare) valdes Bernt Johansson 
och Joakim Davidsson	!

	 3	 Kallelsen har utkommit i god tid	      !
	 4	 Dagordningen godkändes	      !
	 5	 Frågan om röstlängdens justering befanns ej vara aktuell vid detta möte	      !
	 6	 Styrelseberättelse för år 2014 upplästes (inga anmärkningar gjordes)	      !
	 7	 Kassaberättelsen för år 2014 upplästes (inga anmärkningar gjordes)	      !
	 8	 Revisorsberättelsen, skriven av Ann-Kristin Nyberg, upplästes. Hon hade       

ej funnit något att anmärka på och rekommenderade därför mötet att 
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014	!

	 9	 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014	      !
	 10	 Mötet omvalde Kent Bertilsson till ordförande i två år (Valberedningens     

önskan är att ordförande väljs udda år och kassör samt sekreterare väljs 
jämna år. Valen är på två år.)	!

	 11	 Kassör är Inge Ludvigsson under år 2015, sekreterare är Carin Skoog     
under 2015. Även Kent Molin, Anders Degerman, Bernt Johansson 
kvarstår i styrelsen under 2015. Jeanette Sköld invaldes på två år.	!

	 12	 Till revisorer omvaldes Ann-Kristin Nyberg samt Ulf Johnsson	    !
	 13	 Till anläggningsskötare valdes Kent Molin, Mats Jansson samt Allan     

Halvarsson (Allan; endast vatten)	



	 14	 Arbetsdagarna under 2014 har förflutit bra. Arbetsdagarna för år 2015 blir     
9/5 samt 3/10. En stor arbetsuppgift blir att iordningställa ankringsplats 
för båtar nedanför föreningens område	!

	 15	 Vattenavgiften under år 2015 behöver vara 1000 kr/fastighet.     
Anledningen härtill är att vattenprover visat att vattnet, även om det 
formellt sett är tjänligt, håller ett alldeles för lågt pH-värde. Mötet 
beslutade därför att vattenavgiften under år 2015 kommer att vara 1000 
kr/fastighet. Mötet beslutade dessutom att en pH-höjare ska inköpas. Den 
kostar 13500 kr och behöver påfyllning av kalkgranulat varje månad, 
vilket kommer att kosta ungefär ett par hundringar varje år. Vidare 
påtalades det att låset på vattenanläggningen behöver bytas ut samt att det 
saknades möjlighet att stänga av vattnet till en fastighet. Under denna 
punkt framfördes även ett förslag att införskaffa en checkkredit som går 
att utnyttja om någon akut utgift uppstår och det ej finns någon 
ekonomisk buffert. Mötet beviljade detta	!

	 16	 Avloppsavgiften kommer under år 2015 att förbli 2 700 kr. Detta för att vi     
ska bygga upp en buffert. Inge kollar hur stor ekonomisk buffert 
föreningen tillåts ha.	!

	 17	 Pär Bjurström vill ha sällskap i valberedningen. Joakim Davidsson     
invaldes därför i valberedningen	!

	 18	 Medlemsregistret behöver uppdateras. Uppgifter ska mailas till Kent     
Molin	!

	 19	 Bernt påminde om att protokoll samt annan nyttig information finns     
tillgänglig på hemsidan.	!

	 20	 Mötet avslutades	    
 


