
Protokoll fört vid årsmöte 2022 med Oxbergs Södra Vattenledningsförening u.p.a. 

Tid: Torsdagen den 4 augusti 2022 kl. 16.30 
Plats: Bygården, Oxberg 
Närvarande: Kjell Sverre, Erik Gynt, Stig-Lennart Larsson, Eva The/in Spännar, Börje 
Spännar, Leif Lekander, Folke Telin, Folke Hedin, Bernt Eriksson och Örjan Stefansson. 

§ 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 
Sekreterare 
Justeringsmän 

§ 3 Kallelse 

Kjell Sverre 
Örjan Stefansson 
Leif Lekander o Eva Thelin Spännar 

Årsmötet beslutar att godkänna kallelsen till mötet. 

§ 4 Dagordning 

Årsmötet beslutar att fastställa det utlämnade förslaget till dagordning. 

§ 5 Årsberättelse och revisionsberättelse mm 

Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2021 redovisades muntligt av Kjell Sverre: 

• Arbetet med att optimera vattenkvalitet och godkända resultat vid provtagningar. 

Föreningens ekonomiska utfall 2021 redovisades genom resultat- och balansrapporter samt 
kommenterades. 

Härefter upplästes revisionsberättelser 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, tillika kassör 

Örjan Stefansson ledamot 

Stig-Lennart Larsson ledamot 



Till styrelsesuppleanter valdes för 1 år: 

Per Wängelin 

Leif Lekander 

Erik Gynt 

Till revisorer valdes för 1 år: 

Folke Hedin och Eva Thelin-Spännar 

Revisorssuppleant Anna Lekander 

Firmatecknare: 

Årsmötet beslöt att utse ordföranden/kassören Kjell Sverre (590707-2036) samt ledamoten 
Örjan Stefansson (670910-8598) att var för sig teckna föreningens firma. 

§ 7 Styrelsearvoden mm 

Mötet beslutar att styrelsens och revisorernas arvoden skulle vara oförändrade enligt följande: 

Ordförande, tillika kassör 1.000 kr/år 

Ledamot 350 kr/år 

Revisor 150 kr/år 

§ 8 Förbrukningsavgifter 

Mötet beslutar att förbrukningsavgifterna skulle vara oförändrade enligt följande: 

Fast avgift 1.100 kr/år 

Per person 120 kr/år, fritidshus = person 

Bad och WC 0 kr/år 

Kapellet och kyrkogården 2.000 kr/år 

Vävskedsfabriken 1.400 kr/år 

Bygården 1.400 kr/år 

Vasaloppskontrollen 8.000 kr/år 

§ 9 Inträdesavgift 

Mötet beslutar att anslutningsavgiften skall vara oförändrad, dvs 15 000 kr, eller om högre, 
verklig kostnad. 

§ 10 Fastställande av budget för år 2022 

Årsmötet beslutar att fastställa följande budget för 2022: 



Intäkter: 

Vattenavgifter 
Finansiella intäkter 

Summa: 

Utgifter: 

Vattenprover o tillsynsavgift 

Kalk 

El 

Planerat Rep. 0 Uh 

*Arvoden till styrelse och revisorer 

Övrigt/Oförutsett 

Summa 

§ 11 Övriga frågor 

Följande åtgärdsbehov påtalades: 

60.000 kr 
0 kr 

60.000 kr 

25.000:-

0:-

6.000:-

50.000:-

2.000:-

5.000:-

88.000:-

1. Röjning vid källan. Ta in pris på arborist för att jämföra mot tex. skördare. 
Alternativt utföra detta arbete i samband med kommande vägbyggnation. 

2. Tätning av recess runt borrhål ordnas av Folke Hedin och Per Wängelin. Material 
finns hos Kjell Sverre. 

3. Mötet beslutar att ny väg till källan ska anläggas via Mångsmyrsvägen. Projektet drivs 
av LeifLekander och Börje Spännar med assistans av övriga styrelsemedlemmar. 
Initialt kontaktas samtliga markägare och befintlig vägförening. 

4. Styrelsen beslutar att föreningen är positiv till eventuellt nya anslutningar på Mora 
Oxberg 110:3 _5. Exploatören får dock själv kalkylera och bära samtliga kostnader 
från överlärnningspunkten som då blir före ett eventuellt nytt pumphus då det 
sannolikt kommer att behövas. 

5. Styrelsen beslutar att komplettera vår anläggning med en UV -bestrålare anpassad för 
våra pumpar. 

§ 12 Mötet avslutades 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

Justeras: 

Kjell Sverre 


