
   

Protokoll fört vid Årsmötet Tjuvholmens vattenförening 2020 

Datum:  2020-07-08 

Plats:  Årsmötet har genomförts via mejl och post på grund av Coronapandemin. 

Närvarande: Den 7 juli hade 19 medlemmar lämnat in svarsformuläret. 

Årsmöteshandlingar skickades ut skickades ut till medlemmarna tillsammans med 

svarsformulär. Sista dag att besvara var den 2020-07-07. 

§1. Det digitala mötet öppnandes i och med att beslutsformulären samlats in och 

sammanställts. 

§2. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Mats Björninen. 

§3. Val av sekreterare. 

Till sekreterare för årsmötet valdes Staffan Forsberg 

§4 Val av justerare och rösträknare för mötet. 

Bert Englund och Jimmy Henriksson. 

§5 Fråga om kallelse skett i rätt tid. 

Information på hemsidan under maj månad, anslagstavlor den 23 juni. 

§6 Fastställande av dagordning. 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§7 Verksamhetsberättelse för 2019 

Verksamhetsberättelsen skickades ut i möteshandlingarna tillsammans med formuläret. 

Årsmötet beslutade godkänna att godkänna verksamhetsberättelsen. 

§8 Ekonomisk redovisning 

Den ekonomiska redovisningen skickades ut i möteshandlingarna tillsammans med formuläret. 

Årsmötet beslutade godkänna den ekonomiska redovisningen. 

§9 Revisorernas berättelse. 

Revisorernas berättelse skickades ut tillsammans med möteshandlingarna. 

Årsmötet beslutade godkänna revisorernas berättelse 

§10 Fråga om ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

§11Motioner och förslag från styrelsen. 

Inga förslag eller motioner från styrelsen. 



   

§12 Ersättning till styrelsen och revisorer. 

Arvode till styrelse och ledamöter, 5000:- 

§13 Årsavgifter 

Årsavgiften för anslutna 1000:-/år – för anslutna, men inte användare 500:-/år 

§14 Val 

Ordförande om val 1 år.  Mats Björninen 

Sekreterare omval 1 år.  Staffan Forsberg 

Kassör omval  1 år.  Maria Henriksson 

Ledamot omval 2 år.  Bert Englund 

Suppleant omval 1 år.  Jimmy Henriksson 

Revisor nyval 1 år.  Anetthe Lundh 

Revisorssuppleant nyval 1 år. Helena Englund 

Valberedare omval 1 år.  Ahlone Karlsson 

Valberedare omval 1 år.   Peter Lundh 

§15 Övriga frågor 

- Undrar vad det är för avgift vi kommunen vill ha på 17 525 :-  om jag inte kopplar in mig i 

år får jag betala denna avgift? 

- Jag anser att stadgarna bör ses över vad gäller återbetalning av de första 20 inkopplade. 

Risken som de hade när de kopplade in anser jag vara förbi. Nu blir det istället ojämnlikt 

att de 20 första får tillbaka pengar och man samtidigt höjer inkoppling avgiften för de 

som ansluter sig nu med bland annat argumentet att det blir väldigt dyrt ifall något går 

fel med vårat system, refererar till vad Peter Lundh sa på förra årsmötet.                                                                                                                           

Så med det argumentet har risken ökar för oss alla och jag anser att återbetalningen ska 

upphöra. 

- Att även de som inte tagit någon risk får återbetalning anser jag är helt fel. De som köpt 

en av de 20 första anslutna fastigheterna efter att anläggningen blev klar har absolut inte 

tagit någon större risk än oss andra som anslutit sig på senare tid. Styrelsen bör se över 

denna del i stadgarna, gärna ta in en oberoende som kan se över stadgarna då jag har för 

mig att hela styrelsen är bland de 20 första, kanske finns något undantag. 

Ser det som positivt att styrelsen fortsätter försöka att ha koll på vår förbrukning genom 

avläsning av vattenmätarna                                                                                                                                                                                          

- Utdelningen till medlemmarna finns inte redovisat. 

§ 16 Information om var protokollet anslås. 

Protokollen kommer att anslås på anslagstavlorna och läggas ut på hemsidan. 

§ 17Mötets avslutande. 

Årsmötet avslutades 2020-07-08 

 



   

Vid protokollet   Justeras 

 

Staffan Forsberg   Mats Björninen 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

Jimmy Henriksson   Bert Englund 

 

 

 

 

 


