Protokoll från styrelsemöte 2018-04-09 med föreningen Enhagsvatten
Deltagare:

Greger Johansson
Leif Björkström
Peter Siöwall
Mårten Joneby
Per-Olof Magnusson
Christer Danielsson

Plats:

Musseronvägen 17, Enhagen

Tid:

9 april 2018, kl 19.00-20.00

Dagordning:

Mötets öppnande
Protokolljustering
Rapporter
-kassör
-tillsyningsman
-övriga
Medlemsmatrikel
Övriga frågor
Dag för årsmöte
Nästa styrelsemöte
Avslutning

Mötet förklarades öppnat
Protokolljustering
Inga synpunkter på protokollet från senaste styrelsemötet.
Rapporter
Kassör
Leif B:
Preliminär resultat- och balansrapport för år 2017 delades ut.
Årsresultat blev ca +3 900 kr. Summa tillgångar vid årets slut är ca 37 000 kr (varav bankkonto
ca 36 000 kr).
Några medlemmar har ännu inte betalt årsavgiften, påminns.
Årsresultat och balansrapport diskuterades. Ekonomin är god varför förslag till årsmötet blir
oförändrad årsavgift, 400 kr.
Tillsyningsman
Peter S:
Inget speciellt att rapportera om anläggningen.
Övriga
Inget speciellt.

Medlemsmatrikel
Leif B:
Uppdaterad matrikel delades ut, originalet finns hos kassören. En ny medlem under 2017:
U-B Nilsson Musseronvägen 7. Medlemsantalet är nu 129+1=130 st
Övriga frågor
 Ny tillsyningsman? Peter S tillfrågades och kvarstår tills vidare.
 Styrelsearvodet på 5000 kr diskuterades. Kassörens ersätts idag bara genom arvode.
Kanske speglar ett sänkt fast arvode och timersättning för nedlagd tid bättre kassörens
arbete (bokföring, medlemsavgifter, medlemsmatrikel). Leif B lämnar förslag på lämplig
ersättningsmodell (ca nedlagd tid/år m.m.) till Greger J.
 Anslutningsavgiften diskuterads. Förlag till årsmötet: 2500 kr i anslutningsavgift till
föreningens ledningsnät behålls. Utöver detta tillkommer kostnad för arbete och material
till tomtgräns.
 Maximalt medlemsantal diskuterads. Max är fortfarande130 och målsättning på sikt är ett
”rundare nätområde” (utifrån huvudledning i Fjällskivlingsvägen/Enhagsvägen).
Dag för årsmöte
Söndagen den 10 juni 2018 klockan 9.00 vid dansbanan. Datum framgick av
årsavgiftsutskicket från kassören i mars. (OBS KLOCKSLAG. På mötet nämndes kl 10, men i
förra årsmötesprotokollet och i årsavgiftsutskicket är tiden satt till kl 9, vilket är den tid
årsmötet brukar vara).
Kallelse sker också via områdets info-tavlor. Ansvar: Greger.
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 8 april 2019 klockan 19.00 (Musseronvägen 17). Ansvar: Greger.
Avslutning
Mötet avslutades (med ett tack för gott kaffe och goda bullar!)
Vid protokollet: Mårten J

