Protokoll fört vid årsmötet för vattenföreningen Bökevik 1:3 mellersta
lördagen den 30 juli 2016 hos ordförande Jarl Risberg

1. Ordföranden förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
2. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
3. Den utsända dagordningen godkändes.
4. Till ordförande för mötet valdes Jarl Risberg och till sekreterare valdes Ola Kleander.
5. Antalet närvarande fastighetsrepresentanter vid mötet var åtta stycken.
Dessutom fanns en fullmakt för Bo Svemar.
6. Till justeringsman valdes Ingvar Lindén att jämte ordföranden justera detta protokoll.
7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och godkändes på mötet. Enkäten är ej utskickad
utan det kommer att ske nästa vår, framförallt på grund av att alla ännu inte är anslutna till
det kommunala VA-nätet.
8. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och godkändes.
Se bilaga 1 för verksamhetsberättelsen 2015-16.
Nedan en kort summering av denna:
Inga oförutsedda händelser har inträffat med pumphuset/systemet under det gångna
verksamhetsåret. Den totala elförbrukningen har varit låg.
9. Kassören läste upp den ekonomiska redovisningen över den gångna perioden.
På föreningens konto fanns 13.061 kr.
10. Revisorn föreslog full ansvarsfrihet för styrelsen 2015-2016.
11. Mötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för 2015-2016.
12. Inga motioner hade inkommit under denna period.
13. Styrelsen föreslog en fortsatt årsavgift på noll kronor för kommande årsperiod, vilket
godtogs på mötet.
14. Följande val av funktionärer i föreningen beslutades:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Tillsynsman
Revisorer
Revisorer
Valberedning

Jarl Risberg
Peter Lindmark
Ola Kleander
Sven-Rune Gredehall
Reiner Laakmann
Ingvar Lindén
Henrik Fried

Omval 2 år
Omval 2 år
Kvarstår 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

15. Två förslag diskuterades angående kommande avveckling/förändring av
vattenföreningens verksamhet i samband med övergången till kommunalt VA.
Förslag 1: Ny frivillig förening bildas för att tillhandahålla sommarvatten till
medlemmarna.

Förslag 2: BTS tar över delar av föreningens service och tillgångar. De sköter
debiteringen för sommarvatten till intresserade medlemmar. Driften av systemet kan
troligen ej BTS stå för.
Tennissällskapet BTS funderar vidare på detta.
16. Inga övriga frågor.
17. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Närvarande:

Jarl Risberg

Peter Lindmark Ola Kleander

Ingvar Lindén Åke Stridh
Henrik Fried

Reiner Laakmann

Thomas Larsson

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2015-2016

Ordf. Jarl Risberg

Mötessekr. Ola Kleander Justeringsman Ingvar Lindén

__________________

___________________

_____________________

Datum/ort: ___________________

___________________

_____________________

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2015-2016

Verksamhetsberättelse Vattenföreningen Bökevik 1:3 Mellersta 2015-2016
Allmän tillsyn av pumphuset har som vanligt utförts av Sven-Rune Gredehall. Det har inte
varit några fel eller störningar under året. Elförbrukningen har rapporterats av Åke Stridh,
som noterat låg årsförbrukningen då många fastigheter nu är anslutna till det kommunala VAnätet.
Antal medlemmar 2015:
Antalet obebyggda tomter är oförändrat 4.
Antalet bebyggda tomter är 16, varav en med året runt boende.
Totalt 20 st.
Därutöver är Tennissällskapet en brukare av vårt vatten.
Styrelsen juli 2016

