Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek. För.
Extra Föreningsmöte Ullersund-/ Öboängens Vattenförening Ek. För.
Söndagen den 20 Maj 2012,
Plats: Tolsjö bygdegård.

Protokoll
1.

Mötet öppnas
Roger hälsar alla hjärtligt välkomna.

2.

Val av ordförande för mötet
Till ordförande valdes Roger Synnerdahl

3.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Tommy Olausson

4.

Val av justerare för protokollet
Till justerare valdes Lars Lövholm och Claes-Göran Friberg

5.

Dagordning fastställdes och fråga om mötet utlyst i behörig ordning
Dagordning fastställdes

6.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes

7.

Föregående protokoll från 1 april 2012
Protokoll från Årsmöte 2012 gås igenom och läggs till handlingarna.

8.

Namnbyte: Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.
Stämman beslutar att genomföra namnbyte, 1 röst emot men majoriteten för.

9.

Nya Stadgar
Stämman godkänner de nya stadgarna. 1 röst emot men majoriteten för.

10. Fråga om föreningens innestående kapital och beslut i omfördelning eller utdelning.
Röstning om delad kassa för avlopp och vatten, Förslag Harald Andersson. En
röst för och majoritet röster emot.
Röstning om utdelning av 1.880kr, Förslag Stig Landahl. Tre stycken röster för
och majoritet röster emot
Röstning om att behålla pengarna i kassan och använda som startkapital för
avlopp, Styrelsens förslag. Tre stycken röster emot och majoritet röster för
Stämman beslutar att innestående kapital i vattenföreningen går in i Kållands
Vatten & Avloppsförening som ett startkapital.
Antal röstberättigade och närvarande var 94 stycken samt 4 fullmakter med
fullmakt för styrelsens förslag
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11. Medlemsavgift
Vi behåller 0kr i till årsmötet 2013
12. Ny insats i föreningen vid utdelning
Denna punkt uteblev pga. insatt kapital skjuts in i nya föreningen.
13. Ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet. Ärenden från
medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att
årsmötet utlysts.
*Stämman beslutar att ta in ”Läckötorpen” och det får betala 25000 kr/fastighet
* Tolsjö vattenförening skall få en ny förfrågan om att gå upp i vår förening.
Stämman godkänner att Tolsjö Vattenförening får gå med om intresse finnes.

14. Övriga frågor
*Stämman godkänner att bilden från extra föreningsmötet läggs ut på hemsidan
www.kallnet.se.
*Årsmötesprotokoll beslutas att det kommer att läggas ut på hemsidan
*Nya stadgar kommer att skickas ut efter godkännande från bolagsverket. Detta
kommer lämpligtvis att samskickas med utskick under året.
*Vi undersöker möjligheten att minska antalet brunnar med hjälp av självfall.
*Vi kommer att lägga ut extra föreningsmötets protokoll på www.kallnet.se
*Föreningen kommer att söka kommunal borgen för avloppsprojektet
15. Mötet avslutades.
Protokollet justeras:
___________________________
Claes-Göran Friberg

______________________________
Lars Lövholm

Vid Protokollet:
___________________________
Tommy Olausson

______________________________
Roger Synnerdahl
Ordförande

