
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Oxbergs Norra Vattenledningsförening
den 24 juni 2018.

§1. Jan Pålsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Till ordförande för dagen möte valdes   
Jan Pålsson och till sekreterare Jan-Olov Håmås.

§2. Till protokolljusterare valdes Jan Eivinsson och Robert Våström.

§3. Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

§4. Röstlängden fastställdes.

§5. Ordf. redovisade muntligen verksamhetsberättelsen för 2017. Under året  har ett antal 
vattenprover tagits, sprängning i det nya borrhålet har skett för att få ut mer vatten ur det 
men tyvärr visade sig kvalitén på vattnet vara för dåligt. Arbete att märka upp stoppkranar 
har inletts. Ola Blumenberg redogjorde för ekonomirapporten, se bilaga 1. 
Styrelseberättelsen och ekonomirapporten godkändes av mötet.
Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§6. Val av styrelse: ordf. Jan Pålsson, sekr. Jan-Olov Håmås, kassör Leif Bergman.
Suppleanter: Kennet Lindberg, Kent Manfredsson, Lena Tomlén.

§7. Val av revisorer: Ola Blumenberg och Karin Eriksson. Suppleanter: Kjell Larssson och 
Stig Larsson.

§8. Val av valberedning: Karin Eriksson och Kjell Larsson.

§9. Arvoden. Ordf. 1000:-, sekr. 500:-, kassör 1000:-, timpenning 150:-, revisorer 275:-
Milersättning enligt statliga normen, för närvarande 18.50/milen.

§10. Stämman beslöt att, förutsatt att vi erhåller kommunal borgen, investera enligt förslaget som 
innebär att vi pumpar vatten från södra föreningens ledning till vattentäkten för iblandning 
för sänkande av fluoriden till godkänd nivå. Kostnaden enligt kalkyl beräknas till ca 
2.400.000, ca 30.000 per ansluten fastighet. Beslöt att uppta lån för detta med återbetalning 
på 10 år. Fastighet kan också betala hela sin del av investeringen direkt. Styrelsen fick 
fullmakt att förhandla med södra föreningen om kostnaden för vattnet.

§11. Förbrukningsavgift för 2108: 2000:- för samtliga. Förbrukningsavgifter för 2019 bestäms 
efter extra årsstämma när arbetena avslutats och kostnaden är klar.

§12. Inträdesavgift för 2018: 15000:-.Nytt beslut tas på extra årsstämma. Föreningen gräver fram 
till tomtgräns, överstiger kostnaden för detta, inträdesavgiften betalar den nya medlemmen 
överskjutande del.

Dag som ovan Justerat

….............................. ….............................
Jan-Olov Håmås/sekr Jan Eivinsson

…............................... …...............................
Jan Pålsson/ordf Robert Våström


