
Årsmöte Hummelstads vatten-, och avloppsförening 16-03-13	
Närvarande: Kent Bertilsson, Kent Molin, Inge Ludvigsson, Carin Skoog, 
Malin Peterson, Benny Sköld, Jeanette Sköld, Joakim Davidsson, Viola 
Jönsson, Marika Halvarsson, Allan Halvarsson, Bernt Johansson, Leif 
Pettersson, Pär Bjurström, Sven Kronarp	!
	 1	 Mötet öppnades	      !
	 2	 Till mötesordförande valdes Kent Bertilsson, mötessekreterare; Carin       

Skoog. Till justerare (samt eventuella rösträknare) valdes Bernt Johansson 
och Jeanette Sköld	!

	 3	 Kallelsen har utkommit i god tid	      !
	 4	 Dagordningen godkändes	      !
	 5	 Frågan om röstlängdens justering lämnades därhän	      !
	 6	 Styrelseberättelse för år 2015 upplästes (inga anmärkningar gjordes)	      !
	 7	 Kassaberättelsen för år 2015 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 2015	!

	 9	 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2015	      !
	 10	 Till styrelse 2016 samt 2017 valdes: Inge Ludvigsson (kassör), Carin     

Skoog (sekreterare), Anders Degerman (ledamot), Kent Molin (ledamot), 
Bernt Johansson (suppleant) Kent Bertilson kvarstår som ordförande 
under 2016 och Jeanette Sköld kvarstår som suppleant under 2016	!

	 11	 Till revisorer 2016 valdes Ann-Kristin Nyberg och Ulf Johnsson	    !
	 12	 Till anläggningsskötare 2016 valdes Allan Halvardsson (vatten) samt     

Kent Molin, Kent Bertilsson, Joakim Davidsson (avlopp)	!



	 13	 Arbetsdagarna för år 2016 blir 14/5 samt 1/10 (lördagar). Önskemål om     
elhjälp med saftblandare på ett par av pumparna, samt att få eluttag vid 
avloppsanläggningen	!

	 14	 Vattenavgiften (betalas i april) under år 2016 föreslås bli sänkt till 700 kr/    
fastighet. Mötet beviljade detta	!

	 15	 Avloppsavgiften (betalas i april) under år 2016 föreslås bli 3000 kr/    
fastighet. Mötet beviljade detta	!

	 16	 Joakim Davidsson utgår ur valberedningen. I stället väljs Anders     
Bäckmark in. Pär Bjurström kvarstår	!

	 17	 Stora problem med att saker kastas i toaletten. Det sker under hela året     
och medför mycket stora kostnader och onödigt jobb. En kortfattad och 
tydlig lapp ska delas ut till alla. Den skall även översättas till tyska för 
dem som det behöver. Den ska sedan placeras vid toaletten för att 
förhindra misstag. Kent & Kent försöker även komma tillrätta med 
problemet genom lösningar som innefattar filter och vattendjup.	!

	 18	 Ingen verksamhet utöver det som nämnts ovan	    !
	 19	 Vattenverket –inget att tillägga	    !
	 20	 En fråga väcktes av Kent B: Det har uppstått en jobbig och dyr situation     

med Uponor, vi har tidigare haft ett serviceavtal med dem. Det har kostat 
12500 kr och i det priset har det ingått delar som ska bytas. De har nu 
slutat med service och deras medarbetare som skötte den delen har i 
stället öppnat eget och höjt priset rejält. 16000 kr utan att en enda del 
ingår. Kent B och Kent M kollar om detta har skett på ett korrekt sätt.	!

	 21	 Mötet avslutades	    
 	
…………………………………………Kent Bertilsson	
 	
…………………………………………Carin Skoog	
 	
…………………………………………. Jeanette Sköld	
 	
………………………………………….Bernt Johansson


