
Extrainsatt styrelsemöte Hummelstads vatten-, och avloppsförening 2016-11-06 

Närvarande: Per Bjurström, Carin Skoog, Anders Degerman, Kent Bertilsson, Inge 

Ludvigsson, Kent Molin, Jeanette Sköld, Bernt Johansson, 

 Först avhandlades ett problem som rörde ”vattendelen”. En annan pump, som redan 

finns att tillgå, ska testas eftersom något är fel med den nuvarande pumpen. Med då 

detta avhandlades var även Allan Halvardsson. 

 Anders Degerman har sammankallat till ett extra styrelsemöte på grund av att Kent 

B avgått med omedelbar verkan, vilket han meddelat i ett mail till andra 

styrelsemedlemmar. Kent B önskar kvarstå i styrelsen. 

 Styrelsen får, enligt föreningens stadgar, välja en tillfällig ordförande som sitter fram 

till årsmötet, enligt Kent B. 

 Jeanette valdes till ordförande fram till årsmötet. Ordföranden är sammankallande 

och ytterst ansvarig (dock ej för ekonomin). Per påpekar att vi kan hjälpas åt med 

andra uppgifter och Kent B erbjuder sig att stötta Jeanette. 

 Det har runnit mycket vatten ner i avloppet från den brandskadade fastigheten 

(gamla konsum). Nu är avloppet igenproppat så nu rinner det inte mer vatten 

därifrån. 

 Det råder oklarheter om vad som ingår i anläggningsskötarnas uppgifter. Inge och 

Jeanette ska uppdatera Jocke om detta. 

 För att underlätta arbetet kan alla vi som tar oss fram obehindrat, turas om att göra 

en enkel koll på plats vid avloppsverket. Jeanette gör ett schemaförslag inför 

årsmötet 

 Kent Molin kollar upp vad det kostar att använda ett dataprogram som kan skicka 

larm till flera personer via mail/sms. 

 Kent B delar ut lappar som upplyser om vad man inte får kasta i avloppet/toaletten. 

 Årsberättelse till kommunen och betalning av tillsyningsavgift måste göras innan 

årsmötet. (Kent B, Jeanette?) 

 Årsmötet bestämdes till den 29/1, kl 15:00 , kallelse ska ut minst tre veckor innan. 

Årsberättelserna behöver undertecknas innan årsmötet. Carin håller kontakt med 

Jeanette och gör en dagordning. 

 

Carin Skoog 

 

Sekreterare 


