
Protokoll fört vid årsmöte med Oxbergs södra vattenledningsförening u.p.a. 
 
Tid: Lördagen den 5 maj 2012 kl 10.00-10.30 
Plats: Bygården, Oxberg 
Närvarande: Kjell Sverre, Lars-Erik Nilsson, Bo Nyström, Leif Lekander, Håkan Brinkenberg o Jan 
Pålsson som repr. för Erik Hårdén. 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
Ordföranden Kjell Sverre hälsade de närvarande välkomna till årsmötet och förklarade det öppnat. 
 
§ 2 Val av funktionärer för årsmötet 
Följande funktionärer valdes för dagens möte: 
Ordförande  Kjell Sverre 
Sekreterare  Leif Lekander 
Justeringsmän Håkan Brinkenberg och Lars-Erik Nilsson 
 
§ 3 Kallelse 
Årsmötet beslöt att godkänna kallelsen till mötet. 
 
§ 4 Dagordning 
Årsmötet beslöt att fastställa det utlämnade förslaget till dagordning.  
 
§ 5 Årsberättelse och revisionsberättelse mm 
Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2011 redovisades muntligt av Kjell Sverre. Bl a framgick att 
den nya larmanläggningen installerats och att vattenprover tagits under året med goda resultat. 
 
Föreningens ekonomiska utfall 2011 redovisades. 
 
Härefter upplästes revisionsberättelsen som lades till handlingarna. 
 
Årsmötet beslöt att godkänna årsberättelsen med ekonomisk redovisning samt att medge styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 6 Val 
Följande styrelse omvaldes för 1 år: 
Kjell Sverre  ordförande  
Bo Nyström  kassör 
Leif Lekander ledamot 
 
Till styrelsesuppleanter omvaldes för 1 år: 
Olle Nordin 
Per Wängelin 
Stig-Lennart Larsson 
 
Till revisorer omvaldes för 1 år: 
Lars Lundin och 
Eva Thelin-Spännar  
Lars-Erik Nilsson (revisorssuppleant) 
 
Firmatecknare: 
Årsmötet beslöt att utse ordföranden Kjell Sverre (590707-2036) och kassören Bo Nyström (391220-7317) 
att var för sig teckna föreningens firma. 



§ 7 styrelsearvoden mm 
Beslöts att styrelsens och revisorernas arvoden skulle vara enligt följande: 

Ordförande 
Kassör 
Ledamot 
Revisor 

l 000 kr/år 
l 000 kr/år 

350 kr/år 
150 kr/år 

§ 8 Förbrukningsavgifter 
Beslöts att förbrukningsavgifterna skulle vara oförändrade enligt följande: 

Fast avgift 
Per person 
Badoch WC 
Kapellet och kyrkogården 
Vävskedsfabriken 
By gården 
V asaloppskontrollen 

§ 9 Inträdesavgift 

700kr/år 
50 kr/år 
80 kr/år 

l 600 kr/år 
l 000 kr/år 
l 000 kr/år 

500 kr/år 

Beslöts att anslutningsavgiften skall vara oförändrad, dvs 15 000 kr. 

§ l O Fastställande av budget för år 2012 
Årsmötet beslöt att fastställa följande budget för 2012: 

Intäkter: 

Summa: 

Vattenavgifter 
Finansiella intäkter 

Kostnader: V artenprover 
Kalk 
El 
Reparation och underhåll 
Arvode till styrelse och revisorer 
Övrigt/oförutsett 
Summa 

§ 11 Övriga frågor 

36 000 kr 
l 600 kr 

37 600 kr 

3 000 kr 
4 000 kr 
lO 000 kr 
5 000 kr 
2 650 kr 
5 000 kr 

29 650 kr 

Ordförande informerade om behov av röjning gallring kring källan samt framtida underhållsbehov. Ä ven 
eventuell avveckling av branddammen vid Kyrkogården diskuterades. 
Jan Pålsson informerade om Oxbergs norra VLF och problem kring fluoridhalt i vattnet. 

§ 12 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

Justeras: 

"''~~-~~-=ML-02 ~ ·0 
Kjell Sverre Lars-Erik Nilsson Håkan Brinkenberg 
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