
Årsmöte Alnö vattenförening 2020 07 09 
 
Plats: Alnöholmens badplats  24 personer deltog i mötet 
 
§1 Mötets öppnande: 

Göran Berggren öppnade mötet, och hälsade alla 
välkommen 

 
§2 Godkännande av dagordning: 
  Dagordningen godkändes av mötet. 
 
§3 Val av årsmötesfunktionärer: 
  Ordförande: Göran Berggren 
  Sekreterare: Arne Berggren 
  2 Justerare : Anders Söderlund, Maria Persson 
 
§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 
med fakturanummer 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 drogs av sekreteraren Arne Berggren då 
ingen av ordinarie revisorer deltog i på mötet.  
Mötet godkände revisorernas berättelse. 

 
§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 

Mötet beslutade att ansvarsfrihet skulle gälla för styrelsen för 
den period revisionen omfattat ( 2019). 

 
§8 Info om reningsanläggning , samt styrelsens förslag om extra avgift: 

Göran gav en historisk sammanfattning om turerna kring 

detta ärende. 

I korta drag kan man säga att det finns ett beslut kopplat 

till årsmötet 2010 där Anders Söderlund fick i uppdrag 

att ta fram ett förslag. 

Detta vart gjort men av någon anledning gick vi inte 

vidare förrän nu i vinter, kanske var det positivt att inget 

vart gjort då vi nu får bidrag för halva kostnaden. 



Rörteknik har gjort installationen och i dagsläget har vi 

fått 70 000:-  i bidrag resterande utbetalas när vi kört 

igång och redovisar slutkostnad. 

Positivt besked fick vi av leverantören att pga vår 

överkapacitet på anläggningen kan vi köra med färre 

filter under vinterhalvåret då det är färre brukare. 

  Detta gör att vi inte behöver byta filtermassa så ofta! 

 Med detta som bakgrund föreslår styrelsen en extra 

avgift på 1000:- för samtliga medlemmar. 

 Mötet beslutade enligt styrelsens förslag! 
 
 
§9 Vattenavgifter 2020: 

Styrelsen hade föreslagit oförändrade vattenavgifter 1230:- / 
åretruntboende och 595:-/ sommarboende. Mötet beslutade 
gå på styrelsen förslag.  
 

 
§10 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. 

 
§11 Inträdesansökningar 
  Ingen ansökan förelåg 
 
 
§12  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 

 
§13 Val av valberedning: 

Mikael Forslund och Tony Edlund är valberedning till nästa 
årsmöte 2021. 
Styrelsemedlem som anser att han inte vill väljas om när 
man står inför utgången period kontaktar valberedningen 
och meddelar detta i så fall. 

 
§ 14 Arvoden: 

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



 
§ 15 Övriga frågor: Kort resonemang fördes kring styrelsens sammansättning, 

då vi alla är mellan 50 och 70 år känns det som att det är 
viktigt att vi tänker framåt och försöker föryngra styrelsen. 

 
§ 15 Avslutning: 

Mötet avslutades av ordföranden som tackade deltagarna 
för deras engagemang under kvällen. 

 
 
 
---------------------------------   ------------------------------- 
Göran Berggren    Arne Berggren 
Ordförande     Sekreterare 
 
Justeras 
 
 
---------------------------------   -------------------------------
Anders Söderlund     Maria Persson 


