Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek. För.

Årsmötemöte Ullersund- / Öboängens Vattenförening Ek. För.
Söndagen den 3 April 2011,
Tolsjö bygdegård.
Dagordning
1.

Mötet öppnas

2.

Val av ordförande för mötet
Roger Synnerdahl väljs till ordförande

3.

Val av sekreterare för mötet
Tommy Olausson väljs till sekreterare

4.

Val av justerare för protokollet
Till justerare väljs Clas-Göran Friberg och Firyad Aziz

5.

Dagordning fastställes och fråga om mötet utlyst i behörig ordning
Dagordningen fastställes och mötet är utlyst enligt norm

6.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs

7.

Föregående protokoll
Roger går igenom föregående protokoll och lägger detta till handlingarna.

8.

Styrelsens revisionshandlingar och verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret
-386 medlemmar, 8 nya medlemmar under året, 67 stycken extra
lägenheter/stugor,
-25 stycken obyggda tomter som betalat materialet
-68 st är plomberade
-Idag är 316 stycken+67 stycken lägenheter
-Totalt förbrukare när allt är utbyggt blir 445st?
-Styrelsen har haft 2 st protokollförda möten.
-Styrelsen har haft flera arbetsdagar under året
-Vissa områden har fått ut markeringspinnar för att märka ut vattenpost
-Vi har inte skickat något infobrev under året pga det inte hänt något
anmärkningsvärt att informera om
-Bevakat andra föreningar om att få tillbaka momsen för investeringen men
gett upp detta pga att andra föreningar fått nej
Ekonomi:
Företagskonto 50 743kr
Företagskonto placering 1,6%: 108 907,35kr
Fasträntekonto 2,9% ¼ 2012:300 000kr
Spax Infrastruktur: 18/6 2014: 30 000kr
Likvida medel: 159 650, 35kr
Bundet 1/ 4 2012: 1 år 300 000kr
Bundet 18/6 2014:30 000kr
Totalt i kassan:489 650,35kr
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-Inspektion av sjöledning vid Lindön, Odensvik och Ulleredsbrohar gjorts
med gott resultat.
-GPS inmätning/redovisning 58 600m av Stig Landahl
-Vi har gått med i Ledningskollen.se som är en gratis tjänst som varje
fastighetsägare kan kontrollera om man skall gräva i området, tjänsten är
helt gratis.
-Vid vattenläcka akut ring Larmcentralen:031 7031078, ring sedan
områdesansvaring på Erat område, ring ordförande(Roger 0708 577 876) i
föreningen om ingen annan svarar.
-Föreningen kommer skicka ut kontaktlista för varje område vid ev frågor.
-Vi kommer ej att skapa en egen hemsida, stämman godkänner.
-Brunnen har varit problem med pga dåligt material i kopplingarna men
under vecka 14 så kommer denna att åtgärdas på garanti av leverantören.
-Markeringspinnar skall finnas vid varje vattenpost
-Lås är tillverkade för att kunna spola ut vid strategiska punkter samt
stänga av eventuella icke betalande.
-Ny vattenmätare debiteras om mätaren fryser sönder under vintern till en
kostnad av 450:- ink moms
-De självdränerande serviceventilerna måste man dra flera varv för att
stänga eller öppna, glöm ej att öppna kranarna i huset så vattnet kan rinna
ut. De icke självdränerande stängs och öppnas med ett kvarts varv.
-Vid fastighetsägarbyte så gör den nya ägaren ansökan till föreningen
och adressändring skickas till föreningen
-Förändring och nybyggnation skall meddelas föreningen
-Byggvatten debiteras 400:- för 3 månader, anslutningsavgiften till
kommunen skall vara betald innan byggvatten kan tas.
-Plomberingar får endast tas bort efter medgivande av vattenföreningen
-Går igenom vattenkvaliten vilken anses vara mycket god och regelbunda
vattenprover tas. Kommunen har olika reningsprocesser vilket skall
garantera mycket god vattenkvalitet av vattnet enligt Lidköpings kommun
-Se till att skriva av rätt förbrukning, skriv av mätaren precis så som det
står i mätaren för rätt debitering dvs 5 siffror.
Plan under 2011: Laga läcka i brunnen, avtal med Tolsjö vattenförening av
brunnen, Fortsatt arbete med ledningsrätter, Registrering av ledningsrätter
hos Lantmäteriet, Inmätning av nya medlemmar, Stickprovskontroller av
inkopplingar hos medlemmar.
-Budget och resultat fås vid förfrågan hos ordförande.
9.

Revisorernas berättelse
Lennart Edin läser upp redovisningen och godkänner redovisningen.

10.

Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
Balansräkningen samt resultaträkningen är fastställda och godkända

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av stämman

12.

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
Vi beslutar att gå med 43 471kr i förlust 2011 för att balansera
periodisering av vinst och slippa skatt på överskjutande del

13.

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften är sänkt till 0kr/år

14.

Fastställande av vattentaxa
Vi sänker vattentaxan till 4,33kr/m³ som är detsamma som kommunen
debiterar föreningen

15.

Fastställande av ersättning till styrelseledamöter
Ersättning till styrelsen är fortsatt 999:-/styrelsemedlem/år
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16.

Val av nya styrelseledamöter: 3 stycken ledamöter 2 år, 1 stycken suppleant 2 år
Ordförande: Roger Synnerdahl
Kassör/vice ordförande:Firyad Aziz
Sekreterare:Tommy Olausson
Ledamot: Claes-Göran Friberg
Ledamot: Roger Synnerdahl
Ledamot: Karl-Erik Karlsson
Ledamot:Lars Löfholm
Ledamot:Anders Dahlstrand

omval 1 år
1 år kvar
omval 2år
1 år kvar
1 år kvar
omval 2 år
omval 2 år
1 år kvar

Suppleant:Rolf Herman
Suppleant:Börje Rask

Nyval 2 år
1 år kvar

17.

Val av ordförande 1 år bland styrelsens ledamöter
Omval av Roger Synnerdahl 1 år

18.

Val av 2 revisorer 1 år
Revisionsfirma Dahlberg Revision, Jenny Söderlund, ej valbar
Svante Rosen, samt Lennart Edin

19.

Val av 1 Ordinarie till valberedning 2år och 1 suppleant 2år
Sammankallande ledamot: Jan-Erik Florberg omval 2år
Ledamot:Kjell Liljeholm 1 år kvar
Suppleant:Stig-Åke Wallin 1 år kvar

20.

Bredband ”Kallnet”
En allmän information om en skapande av bredbandsförening ”Kallnet”,

21.

22.

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.
Öbovik samfällighetsförening önskar få sin ordförande permanent invald i
styrelsen.
Vi avslår deras ansökan om en permanent plats men till nästa år så blir det
ev omval på Firyad Aziz eller annan person från Öbovik, Strävan är att vi
skall ha en från varje område med i styrelsen men inga permaneta platser
från speciella områden.
Stämman godkänner.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

23.

Mötet avslutas

Vid Protokollet

Tommy Olausson
Justerat

Firyad Aziz

Claes-Göran Friberg

