
Protokoll tOrt vid irsmote 2014 med Oxbergs Sodra Vattenledningsfdrening u.p.a. 

Tid: Lordagen den 11 maj 2014 kl10.00-10.25 

Plats: Bygarden, Oxberg 

i INarvar~~e: Kjell Sverre, Ivan Eriksson, Orjan St~fansso_J1_,__J::eifLek8!l~er oc_}lLars Lundil} __ _J 

I § 1 Arsm6tets oppnande 

Ordforanden Kjell Sverre halsade de narvarande viilkomna till arsmotet och fOrklarade det oppnat. 

§ 2 Val av funktionarer fOr irsmBtet 

Foljande funktioniirer valdes for dagens mote: 

Ordforande 

Sekreterare 

Justeringsmiin 

§ 3 Kallelse 

Kjell Sverre 

Lars Lundin 

Leif Lekander och Orjan Stefansson 

Arsmotet beslot att godkiinna kallelsen till motet. 

§ 4 Dagordning 

Arsmotet beslot att faststiilla det utliimnade forslaget till dagordning. 

§ 5 Arsberattelse och revisionsberattelse mm 

Styrelsens arsberiittelse for verksamhetsaret 2013 redovisades muntligt av Kjell Sverre. Bl.a. 
framgick att manuell spolning av "filter" givit bra resultat och att Riiddningstjiinsten uttryckt 
tveksamhet rorande branddammen vid kyrkogarden. Foreningen har under en period liven llirsorjt 
Norra VattenledningsfOreningen med vatten och latt ersiittning fOr detta under 2014. Vattenprover 
har tagits under aret med goda resultat. Ett storre liickage vid Jugangard har lokaliserats och 
atgiirdats under aret. Kassorsysslan har under Bo Nystroms sjukdom skotts av ordforanden. 

Foreningens ekonomiska utfall 2013 redovisades. 

Hiirefter upplastes revisionsberiittelsen som lades till handlingarna. 

Arsmatet beslot att godkiinna arsberiittelsen med ekonomisk redovisning samt att medge styrelsen 
ansvarsfrihet for det gangna aret. 
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§6Val 

Foljande styrelse valdes for 1 ar: 

Kjell Sverre ordforande, tillika kass5r 

Leif Lekander ledamot 

Stig-Lennart Larsson ledamot 

Till styrelsesuppleanter omvaldes tor 1 ar: 

Hakan Brinkenberg 

PerWangelin 

Orjan Stefansson 

Till revisorer omvaldes tor 1 ar: 

Lars Lundin och 

Eva Thelin-Spannar 

Lars-Erik Nilsson (revisorssuppleant) 

Firmatecknare: 

Arsmotet beslot att utse ordfOranden!kassoren Kjell Sverre (590707-2036) samt ledamoten Leif 
Lekander ( 4401 09-7334) att var for sig teckna foreningens firma. 

§ 7 Styrelsearvoden mm 

Besltsts att styrelsens och revisorernas arvoden skulle vara enligt fOljande: 

Ordforande, tillika kassor 1 000 kr/ar 

Ledamot 350 kr/ar 

Revisor 150 kr/ar 

§ 8 Forbrukningsavgifter 

BeslOts att fOrbrukningsavgiftema skulle vara oforandrade enligt foljande: 

Fast avgift 700 kr/ar 

Per person 50 kr/ar 

Bad och WC 80 kr/ar 

Kapellet och kyrkogarden 1 600 kr/ar 

Vavskedsfabriken 1 000 kr/ar 

Bygarden 1 ooo kr/ar 

Vasaloppskontrollen 500 kr/ar 



§ 9 lntridesavgift 

BeslOts att anslutningsavgiften skall vara oforiindrad, dvs 15 000 kr. 

§ 10 Faststillande av budget fiir ar 2014 

Arsmotet beslOt att faststalla foljande budget for 2014: 

Int!kter: 

Kostnader: 

Vattenavgifter 
Finansiella intakter 

Summa: 

Vattenprover 

Kalk 

El 

Reparation och underhflll 

Arvode till styrelse och revisorer 

Ovrigt/ofdrutsett 

Summa 

§ 11 Ovriga frlgor 

Foljande atgardsbehov patalades: 

36 000 kr -~ 
1 600 kr 

37 600 kr 

3 000 kr 

4 000 kr 

10 000 kr 

20 000 kr 

2 000 kr 

5 000 kr 

44 000 kr 

Reservoaren vid kallan behover rengoras. Medel for detta ingar i budgeten. 

- Rojning behover goras vid kallan. Gors innevarande ar. 

- Ev. kontrolVtatning av foderror till berggrund gors under nasta ar. 

- Grinden vid kallan behover justeras. Gors nar mojlighet finns. 

- En ny vag till kallan fran Mangsmyrsvagen aktualiserades. Fragan f'ar provas senare. 

Ordfdranden forklarade motet avslutat. 

Vid protokollet: ( 

~~~ 
Lars Lundin ( 

Justeras 

Kjell Sverre 


