
Lillsjöns Vattenförening Svensboda 
(org.nr 814400-9167) 

 

Årsmöte 2017 
 

Lördagen den 20 maj 2017 

kl. 11.00 

Svensboda Fotbollsplan 

Närvarande: 9 fastigheter representerade 
 

§ 1 Mötets öppnande 

 Årsmötet öppnades av ordförande, Gösta Rohdin, som hälsade alla välkomna.  

 

§ 2 Mötets behöriga utlysande 
Mötet förklarades i behörig ordning utlyst. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 
§ 16 och 17 utgår, därefter fastställdes dagordningen. 

 

§ 4 Val av mötets ordförande 
Till ordförande valdes Gösta Rohdin. 

 

§ 5 Val av mötets sekreterare 
Till sekreterare valdes Iris Claësson. 

 

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Elisabeth Karlsson och Anders Kemze.  

 

§ 7 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. 

 

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen godkändes. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse godkändes. 

 

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Anne-Marie Polz gick igenom resultatrapporten som därefter godkändes.   

 

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

 

§ 12 Kommande arbeten 
Inget underhåll, förutom sedvanligt underhåll, är planerat. 

 

§ 13 Bestämmande av årsavgift och eventuell extra uttaxering 
Årsavgiften oförändrad: 500:-/år för medlemmar utan egen brunn, respektive 250:-/år 

för medlemmar med egen brunn. Sista betalningsdag är den 30 april.  

 Årsmötet beslöt att ändra i stadgarna så att en påminnelseavgift kan tas ut av de 

medlemmar som inte betalar årsavgiften i tid. Vi har tagit upp denna fråga på två på 

varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte (detta). 

  

 



§ 14 Val av ordförande  
 Till ordförande omvaldes Gösta Rohdin (2 år).  

 

§ 15 Val av sekreterare  
Till sekreterare omvaldes Iris Claësson (2 år). 

 

§ 16 Val av kassör   
Punkten utgår.  

 

§ 17 Val av övrig ledamot  
Punkten utgår. 

 

§ 18 Val av suppleanter   
Till suppleant omvaldes Meta Sundin (2 år). 

 

§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleant  
Elisabeth Karlsson valdes till ny revisor (2 år). 

 

§ 20 Val av valberedning, varav 1 sammankallande 
Till valberedning omvaldes Peter Claësson (sammankallande), Ingemar Andersson,  

samt Ingvar Brandt (samtliga på 1 år). 

 

§ 21 Arvoden för kommande år 
Arvoden för kommande år, beslöts vara oförändrade. 

För ordförande 600:-, för kassör 900:-, för sekreterare 700:-, för övrig ledamot och 

suppleanter 300:-, för ledamöter i valberedning 200:- samt för revisor 200:-.  

 Årsmötet beslutade att höja ersättningen för halv resp hel arbetsdag till 200:- respektive 

400:-. 

 

§ 22 Övriga frågor 
Ordförande informerade om att Ingemar Andersson förjänstfullt gjort nya fina lock till 

våra tappställen. Stort tack för detta Ingemar. 

 

 Fråga väcktes: vi bör informera medlemmarna i vattenföreningen om att det är viktigt 

att det finns en avstängning in till det egna huset där vattenståndaren står vid tomtgräns. 

Vattenföreningens ansvar är bara till denna vattenståndare. Annars föreligger en risk för 

oönskat vattenflöde in i huset. 

 
§ 23 Mötets avslutande 

Mötet avslutades med att ordförande tackade alla mötesdeltagare. 

 

 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Iris Claësson    

 

Justeras 

 

 

 

Elisabeth Karlsson                   Anders Kemze 


