
Årsmöte Alnö vattenförening 2018 08 09

Plats: Alnö gamla skola 18 personer deltog i mötet

§1 Mötets öppnande:
Göran Berggren öppnade mötet. 

§2 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes av mötet.

§3 Val av årsmötesfunktionärer:
Ordförande: Göran Berggren
Sekreterare: Arne Berggren
2 Justerare : Anders Söderlund, Marie Johansson

§4 Godkännande av kallelse till årsmötet:
Kallelse har skett med annons i ÖA samt anslag i Byn. Vilket 
mötet ansåg korrekt.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport:
Godkändes och lades till handlingarna.
En hälsning till medlemmarna att man anger på fakturan 
vilken som betalt, fastighetsbeteckning gärna även 
födelsedata (utan 4 sista) eller namn.
Viktigt också att meddela eventuell flytt så fakturan hamnar 
hos rätt person.

§6 Revisorernas berättelse:
Revisionsberättelse fanns underskriven dock inte på mötet. 
Mötet godkände ändå revisorernas berättelse.

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ansvarsfrihet skulle gälla för styrelsen för 
den period revisionen omfattat ( 2017).

§8 Vattenavgifter 2014:
Styrelsen hade föreslagit vattenavgifter 1230:- / 
åretruntboende och 595:-/ sommarboende. Mötet beslutade 
gå på styrelsen förslag. 

§9 Inträdesavgift: 
Ingen uppräkning vilket innebär: 13 720:- för året 
runtboende. För sommarvatten är motsvarande avgift 6860:-
skulle ev. anslutning kosta mer än den beslutade avgiften får 
den som sökt inträde betala överskjutande kostnader fullt ut.



§10  Val av styrelse m.m:
a) Styrelsen för kommande år blir.
b) Arne Berggren, Andreas Byström  och Tommy Lundgren 

valdes för 2 år.
Anders Söderlund och Göran Berggren har ett år kvar.

c)  Ordförande Göran Berggren
d)  Ersättare i styrelsen på 1 år: Jan Sjödin och Per-Åke 
Domeij
e) Revisorisorer  Kurt Enberg och Karin Engblom ersättare 
Berit Bergstrand

§11 Val av valberedning:
Mikael Forslund och Tony Edlund är valberedning till nästa 
årsmöte 2019.
Styrelsemedlem som anser att han inte vill väljas om när 
man står inför utgången period kontaktar valberedningen 
och meddelar detta i så fall.

§ 12 Arvoden:
Ordförande 2000:-, kassör 2000:-, sekreterare 300:- och 
revisorer envar 100:-.

§ 13 Styrelseförslag: På grund av de problem vi haft med vattentillgång beslutade 
mötet i enlighet med styrelsens förslag att fyllning av pooler 
och liknande badanläggningar är förbjudet tillsvidare först 
och främst till nästa årsmöte. 
Vidare får inga större uttag av vatten göras utan kontroll av 
tillgång ( nivå i källan)

§ 14 Övriga frågor Till mötets glädje erbjöd sig Marianne Nordström att fungera 
som redaktör för vår gemensamma hemsida.

Ny slang som är dragen mot Östra alnöholmen skall grävas 
ner.
Information om aktiviteter typ grävning på tomt skall också 
om möjligt informeras till fastighetsägaren.

§ 15 Avslutning:
Mötet avslutades av ordföranden som tackade deltagarna 
för deras engagemang under kvällen.

--------------------------------- -------------------------------
Göran Berggren Arne Berggren 
Ordförande Sekreterare

Justeras



--------------------------------- -------------------------------
Anders Söderlund  Marie Johansson


