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8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
9. Revisorernas berättelse
10.Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
för verksamhetsåret 2016
11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
balansräkningen

Kållands vatten & avloppsförening.
664 stycken medlemmar varav en ny medlem under året.
Avlopps/vatten entreprenaden avslutades under augusti 2016 gällande grävning av medlemmar beställda installationer.
Total avläst förbrukning medlemmar 2016-11-01 har varit - 45 703m3.
Av kommunen debiterad förbrukning 2016-11-01 har varit - 63 312 m3.
Skillnad/svinn år 2016 - 17609m3.

Kållands Bredbands förening
466 stycken medlemmar.
409 stycken är uppkopplade via Fastbit.
Bredbandsentreprenaden slut. Besiktigad/godkänd 2016-11-30.
Varit på utbildningsdag hos länsstyrelsen om bidragsansökan.
Arbete för att komplettera redan inlämnad bidragsansökan enligt nya regler.
Nytt avtal framförhandlat med Fastbit.
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Hur ska vi hantera svinn
Vad kan det vara?
• Utomhus uttag som sitter före vattenmätare
• Läckande kranar/kopplingar utomhus

• Läckage under vatten (inget läckage har hittats i
stamnätet)
• Felaktig rapportering
• Utebliven rapportering
• Bruten plombering
• Debitera efter förbrukning eller lika för alla?
• ………

Åtgärdsplan vattensvinn

• Byte och plombering av samtliga vattenmätare i föreningen. (Följa kommunens regler på en
10 års gräns för kalibrerade vattenmätare.).
• Kontroll/besiktning av vattenmätarinstallation i samband med vattenmätarbytet
(Installationen skall följa ABVA samma regler som Lidköpings kommun ställer på föreningen).
• Eventuella brister i befintlig vattenmätarinstallation, åtgärdas av fastighetsägaren inom 3
månader enligt besiktningsprotokoll. Därefter genomförs en ny besiktning (Bekostas av
fastighetsägaren)
• Avläsning av förbrukningen enligt gammal mätare mot senast inrapporterad förbrukning,
faktureras till aktuell brukningsavgift. Sker i samband med byte till ny mätare. (beräknad
kostnad ca 1150 kr ex moms inkl. ny mätare). Beräknas utföras under 2017 och är med i
budget.
• Utbyte, borttagning samt montering och plombering av vattenmätare får endast utföras av
Kållands vatten & avloppsförening utsedd person/företag. (Fakturering av denna tjänst
bygger på självkostnadspris på arbete samt materiel).
• Funktionen minusmätare som tidigare var godkänd av föreningen avskaffas. Ny ansökan görs
via kommun enligt deras regelverk. (enl. kommunfullmäktige beslut 2017-04-24)

Åtgärdsplan vattensvinn

• Installation av vattenmätarbrunnar på stamledningar i systemområden för att kunna särskilja och
summera vattenförbrukning områdesvis. Samt upptäcka ev läckor. Beräknas utföras under 2018.
• Installation av uttag för att kunna provtrycka sjöledningar. Beräknas utföras under 2018.
• Byggvatten, kräver installation av tillfällig mätare som erhålles och installeras av föreningen och
debiteras med 1000 kr. Förbrukningen debiteras till aktuell brukningsavgift. (Alla avgifter till
förening och kommun måste vara betalda innan detta tas i bruk)
• Begreppet schablonavgift ändras till en avgift för utebliven rapportering av årlig vattenförbrukning
inom beslutad rapporteringsperiod och är på 1500 kr. Som faktureras i efterhand tillsammans med
verklig eller beräknad förbrukning efter avläsning.
• Bruten plombering föranleder polisanmälan.

Budget 2017
VA
Rörelsens intäkter mm
Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter

2 301 054
337 000
2 638 054

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader

-3 077 368
-456 000
-357 175
-813 175

Rörelseresultat före avskrivningar

-1 252 490

Budget 2017
Bredband
Rörelsens intäkter mm
Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar

600 720
123 000
723 720
-615 460
-98 000
-91 712
-189 712
-81452

Budget 2017 (beräknat resultat)
VA
Ingående saldo
Budgeterat resultat 2017
Delsumma=överskott
Lån till bredband på obestämd tid
Utgående saldo=överskott
Osäker kostnad, ev. obetalda intrång och skördeskador
Ev saldo=överskott

170101
171231
170119
171231

2 590 662
-1 252 490
1 338 172
-500 000
838 172

171231

-235 199
602 973

Reserv checkkredit för likviditet

2 000 000

BB
Ingående saldo
Budgeterat resultat 2017
Delsumma=underskott
Lån från VA på obestämmd tid
Utgående saldo=överskott
Osäker kostnad, obetalda intrång och skördeskador
Ev saldo=överskott

170101
171231
170119
171231

-182 021
-81 452
-263 473
500 000
236 527

171231

-117 600
118 927

Ej vattenmätare
4%

Bara BB
1%

Medlemsfördelning
Antal som har vatten och
mätare
18%

Ej vattenmätare
Bara BB
Antal som har vatten och mätare
Antal som har VA

Antal som har VA
77%

Avgifter 2017
Styrelsens förslag till föreningsavgifter 2017 Bredband
• Medlemsavgift: 300kr/år
• Aktiveringsavgift: 120kr/mån
• Serviceavgift 0kr
Styrelsens förslag till föreningsavgifter 2017 VA
• Medlemsavgift: 500kr
• Serviceavgift: 850kr
• Svinn fördelas efter inrapporterad volym(m3) per medlem.
Kommunens avgifter
• Föreningen administrerar av kommunen beslutade årliga taxor och avgifter för vidare debitering till
föreningens medlemmar.
• Kommunens fasta kostnad för 2017 plus retroaktiv debitering 2015–2016. (ca:2.625: -kr)
• Rörlig förbrukning 2017 (ca:17,32kr/m3).
• Kommunens anslutningsavgift till VA-nät upp till 18000kr tillkommer.

Medlemsavgifter och serviceavgifter faktureras ut direkt efter årsmötet.

Två grannar i föreningen
Två grannar i föreningen står och vattnar sina gräsmattor.
En av grannarna har både vatten & avlopp från föreningen.
Den andra grannen har bara vatten från föreningen.
Kommunen tar betalt för avlopp till båda grannarna av föreningen.
Båda grannarna gör slut på 1m3 vatten, på sin vattning av gräsmattorna.
OM vi ska följa att låta grannen som inte har avlopp betalar endast för sin vattenförbrukning.
Då innebär detta följande kostnadsfördelning grannar emellan.
• Grannen som endast har vatten från föreningen betalar 7 kr för vattningen av sin gräsmatta.
• Grannen som både har vatten och avlopp betalar 19 kr/m3 + grannens avloppskostnad på 12kr/m3 = 31 kr/m3

Förslag på arvoden till ledamöter
•

Ordförande

30.000kr/år

•

Sekreterare

6.000kr/år

•

Kassör

6.000kr/år

•

Data/Webb ansvarig

3.000kr/år

•

Suppleant

3.000kr/år

•

Ledamot

3.000kr/år

•

Revisor

3.000kr/år

•

Valberedning

• Timlön därutöver

990kr/år
300kr/tim

• Föreningen betalar sociala avgifter 31,42%
• Summor är brutto före skatteavdrag
• För att få ersättning krävs att man deltar i minst 50% av alla möten samt aktivt
deltar på fältet.

Styrelsens paket
För att nuvarande styrelse ska kunna ta ansvar för 2017
måste detta röstas igenom i sin helhet.
1.
2.
3.
4.
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Val 2017 VA och Bredbands förning
Val Ledamot / suppleant styrelsen
•

3st ledamot 2 år
• Omval: Lennart Williamsson
• Omval: Jan Andersson
• Omval: Kjell Liljeholm

•

1st suppleant 2 år
• Omval: Rolf Hermann

Val Ordförande 1år
• Omval: Jan Magnusson

Val 2017 VA och Bredbandsförening
Val 2 st Revisorer 1år
Nyval: Olof Edlund

Omval: Lennart Edin

Val 1 st Revisorsuppleant 1år
Nyval: Anders Svensson

Förslag val ledamöter valberedning
Omval: Stig-Åke Wallin 2år

Omval: Jan-Erik Florberger 3år

Sammankallande: Lars Löfholm 1år kvar


Från: Jörgen Ragnarsson [mailto:grader@telia.com]
Skickat: den 14 april 2017 07:43
Till: 'Per Holmquist' <per@kornboden.nu>; jan.kristoffersson@lidkoping.se; Jan Magnusson <jan.magnusson@hovbygruppen.se>
Kopia: 'Roger Synnerdahl' <rogersynnerdahl@gmail.com>; 'Staffan Landström' <staffe.landstrom@telia.com>; 'Niklas o Ann-Kristin Holmqvist' <niklasholmqvist@telia.com>
Ämne: Motion till styrelsemötet i VA-föreningen
Undertecknad medlem i Kållands Vatten och avlopp Ekonomisk förening (Kålland) har nu fått en kallelse till Årsmöte för 2016.
Meddelandet kom med post Torsdagen den 13 April med ett meddelande att man skall lämna in ärenden som skall vara med på Årsmötet senast en vecka efter det att årsmötet utlysts. Vad som borde vara med på alla handlingar som skickas ut från Kålland är vilken adress både
postadress och mailadress och ev. telefon som föreningen vill ha kommunikation på
Vidare bör en handling som kallelsen vara daterad framför allt då den innehåller tidsfrist
Idag är det den 14 April och här kommer nu frågor som skall tas upp på årsmötet.
Jan Magnusson ordförande i Kålland för info till Jan Kristoffersson Lidköpings Kommun
Bakgrund
Öboängens samfällighet med 40 tomter har Kommunalt vatten via Kålland samt egen godkänd avloppsanläggning bekostad (investering ca 1.000.000:-) av Öboängens samfällighet utan någon medverkan av Kålland.
Undertecknad har fått i uppgift att för föreningens (Öboängens samfällighet) räkning förhandla samt vidta nödvändiga åtgärder. Tidigare har undertecknad lämnat in 3 st motioner men dessa finns inte med på förslag till dagordning så därför översänds de nu igen kompletterade med
ytterligare tre motioner
Motioner till årsmötet
Härmed redovisas 6 st motioner som var och en skall behandlas på årsmötet
Vid ev. frågetecken var god kontakta undertecknad
Angående föreningens adress och kontaktuppgifter
1.Föreningen skall tydligt ange postadress, mailadress samt tfn nummer till föreningen och kontaktpersoner både på sin hemsida och i all korrespondens som skickas till medlemmarna
Datering av handlingar
2.När man skickar ut en kallelse till årsmöte eller annan handling skall den dateras
Angående 2016 års debitering
3.Det är flera medlemmar som endast har Vatten , för 2016 skall dessa medlemmar endast betala för vattenförbrukning och Kålland VA ek förening skall skicka ut nya fakturor till berörda med av föreningen tidigare fastställd avgift
Angående 2017 och framgent
4.Medlemmar/fastigheter i VA-föreningen som endast har vatten och har betalat sin anslutningsavgift samt årsavgift skall utöver detta endast betala för sin vattenförbrukning enligt av Lidköpings Kommun fastställd taxa med ett påslag för vatten i enlighet med samma princip för påslag
för vatten som de medlemmar som har både vatten och avlopp.
Man betalar således inte någon avloppsavgift eller annan avgift som kan kopplas till kostnader för avloppet såsom avlopps- pumpar,
Miljöavgifter, drift/underhåll av avloppet mm.
Lantbrukare5.Lantbrukare som har djur, eller annan verksamhet som har processvatten typ livsmedelsindustri eller liknande som förbrukar mer vatten än vad man släpper ut i avloppet kan ha minusmätare som redovisar det aktuella vattnet som blir till avlopp.
Medlemmar/fastigheter i VA-föreningen som har minusmätare enligt ovan skall endast betala avloppsavgift för det vatten som belastar avloppsnätet

Förhandling
6.Förhandling med Lidköpings Kommun
VA-föreningen skall utse en förhandlingsdelegation som skall förhandla med Lidköpings Kommun i syfte att ha ett rättvist system vad avser VA-taxor och som medger att de som endast har Vatten skall endast betala för vatten samt de som har vatten och avlopp skall betala för vatten
och avlopp.
På uppdrag av Öboängens Samfällighet

Jörgen Ragnarsson

Ett Par Grader
0706 – 390 400
grader@telia.com

Övrigt













Genomgång stadgar och avtal.
Medlemsinformation på hemsidan. Förbrukning, utestående fakturor.
Medlemsregister, koppla ihop med fakturering.
Sälja fakturor. Svårt få in pengar.
Minusmätare, konsekvenser för föreningen.
Lösning luktproblem vid pumpstationer.
Behov för framtida drift. Outsourcing.
Jourtjänst.
Fjärravläsning vattenmätare på alla fastigheter.
Hur hantera bruten plombering vattenmätare.
Slutföra bidragsansökan BB.
Ny hemsida byggd med ny teknik.

Årsmöte 2017-05-02

Tack för visat intresse

