Protokoll från föreningen Enhagsvattens årsmöte juni 2016
Närvarande:

Greger Johansson
Peter Siöwall
Mårten Joneby
Leif Björkström

1:180
1:166
1:214

Plats:
Datum:

Dansbanan, Enhagen
12:e juni 2016 , kl 9.00-10.00

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Val av:
a) Ordförande för mötet
Greger Johansson
b) Sekreterare för mötet
Mårten Joneby
c) Justeringsmän
Peter Siöwall och Leif Björkström
4. Kallelse till årsmötet
Kallelsen har behörigen skett (2 st anslag & kallelse har sänts ut med betalningsavin)
5. Årsberättelsen
a) Verksamhetsberättelse, se bilaga
Antalet medlemmar är 128 st. Resultat- och balansrapport godkändes. Omsättningen var 52 tkr, årets
resultat +11 tkr och behållning den 31 dec var 48 tkr. Verksamhetsberättelsen godkändes.
b) Revisionsberättelse, se bilaga
Revisionsberättelsen godkändes.
c) Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
6. Arvoden
Oförändrat
a) Styrelse
5000 kr/år fritt att fördela inom styrelsen.
b) Revisor
400 kr/år
c) Tillsyningsmän
Huvudansvarig: 200 kr/timme. Övriga tillsyningsmän 150 kr/timme
7. Årsavgift 201604-201703
Oförändrat 400 kr/år
8. Val av styrelseledamöter
a) Ordförande 1 år
Greger Johansson (omval)
b) Sekreterare 2 år
Mårten Joneby (omval)
c) Kassör 2 år
Leif Björkström (omval)
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9. Val av styrelsesuppleanter 2 år
Hans Rickardsson, vald 20150607
Sören Snäckerström, vald 20150607
10. Val av tillsyningsmän 1 år
Omval:
Peter Siöwall (huvudansvarig/”konsult”)
Leif Nyman
Mårten Joneby
Dan Andersson
Jonas Lindqvist
11. Val av revisor 1 år
Omval:
Sören Snäckerström
12. Val av revisorsuppleant 1 år
Vakant
13. Val av valberedning 1 år
Omval:
Dan Andersson
Sören Snäckerström
14. Övriga frågor
- Peter kommer att flytta från området efter sommaren vilket innebär att en ny huvudansvarig för
sjövattensystemet måste utses. Peter står dock kvar tills vidare.
- Inkommen faktura från Bodéns på ca 16000 kr rör en grävning vid vattenläcka nära Kremlavägen 2
som Fullerö samfällighet beställt. Skadan visade sig tillhöra vårt sjövattensystem men fakturerat
arbete är för stort, enligt Peter. Leif ska försöka backa fakturan. Sedan gör vi upp med Fullerö
samfällighet om vår skäliga andel.
- Greger har fått ett pris på max 5000 kr för en egen hemsida. Denna länkas sedan till Fullerö
samfällighets hemsida och ska innehålla information om vår sjövattenförening.
- Förslag på karta och förteckning om närmaste avstängningsventil för respektive fastighet visades.
Materialet håller på att tas fram av Peter och Mårten.
- Ett info sänds ut efter sommaren till samtliga medlemmar om att:
- ny huvudansvarig för sjövattensystemet sökes, ersättning vid arbete är 200 kr/tim. Man kan
anmäla sig själv eller lämna tips om någon. Peter eller Mårten kan kontaktas.
- sjövattenföreningen har en hemsida, länk finns under www.fullerosmf.se.
- karta och förteckning med respektive fastighets närmaste avstängningsventiler
15. Förslag till nästa årsmöte
Söndagen den 11:e juni 2017 kl 9.00 vid dansbanan.
16. Avslutning
Mötet avslutades
Protokolljusterare
__________________________
Peter Siöwall

__________________________
Leif Björkström

Vid protokollet: Mårten Joneby, sekreterare
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