
Protokoll fört vid årsmöte Tjuvholmens vattenförening EK. 2022 
 
Datum:  18 juni 2022 
Plats:  Frälsningsarméns sommarhem, Nyköping 
 
Närvarande:  36 personer representerande 30 fastigheter enligt deltagarlista. 
 
§ 1. Mötets öppnande  
Mats Björninen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Mats Björninen.  
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för årsmötet valdes Marcus Göthberg.  
 
§ 4 Val av justerare och rösträknare för mötet 
Till justerare av mötesprotokollet och rösträknare valdes Lars Persson och Peter Eriksson. 
 
§ 5 Fråga om kallelse skett i rätt tid 
Kallelse till årets årsmöten har anslagit på hemsidan och på föreningarnas anslagstavlor.   
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.  
 
§ 7 Verksamhetsberättelser för 2021  
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.  
  
§ 8 Ekonomisk redovisning  
Resultatrapporten fattades i möteshandlingarna, Marcus kommer maila ut dem efter mötet.  
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 9 Revisorernas berättelse 
Mats läste upp revisionsberättelsen som föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
Årsmötet beslutade att godkänna revisorns berättelse. 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
§ 11 Inkomna motioner och förslag från styrelsen 
Styrelsens förslag om stadgeändring att stryka § 5, röstades igenom enhälligt. 
Styrelsens förslag om stadgeändring i § 3, röstades igenom enhälligt. 
 
§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer för 2022 
Årsmötet beslutade att höja ersättning, 9 000 kronor, för styrelsen, revisorerna till samma 
nivåer som övriga föreningar.  
 
§ 13 Information angående framtida avgifter mm 
Årsavgiften ligger kvar på samma nivå 



Styrelsen gör en ny beräkning på kubikmeter priset, 39,50 kr. Anslutningsavgiften höjs till 
72 000 kr + den kommunalavgiften och då ingår nya vattenmätaren. 
 
§ 14 Val  
Till ordförande på ett år valdes Tony Jönsson (nyval). 
Tillkassör på ett år valdes Maria Henriksson (nyval). 
Till ledamöter för två år valdes Lars Persson (nyval) och Magnus Johansson (nyval). 
Till Suppleant för ett år valdes Jimmy Henriksson (omval). 
Till revisor för 1 år valdes Smith Redovisning. 
 
 
Svårighet att utse valberedare. Förslag att göra som de andra föreningarna att varje område 
diskuterar gemensamt och utser en valberedare. 
 
§ 15 Information kring digitala vattenmätare 
Styrelsen informerade om att alla vattenmätare kommer att bytas ut till Digitala under hösten. 
Vattenförbrukningen kommer att avläsas av styrelsen och faktura kommer att skickas ut.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Protokollen kommer att sättas upp på föreningarnas anslagstavlor och läggas ut på hemsidan. 
 
§ 18 Mötets avslutande 
Mötesordföranden avslutade mötet. 
 

Justerat protokoll kan ses hos sekreteraren 
 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
 
Marcus Göthberg   Mats Björninen 
 
 
Justeras    Justeras 
 


