
Protokoll ftirt vid ordinarie årsstiirnma med Skattungbyns Vatten- och Avloppsftirening

ekonomisk ftirening 2022-07-08 vid dansbanan i Skattungbyn.

27 personer deltog i ståimman.

$ 1. Stämman öppnades av ordft)randen.

$ 2. Anders Rosell valdes till ordftirande ftir ståimman.

$ 3. Kare Olsson valdes att ftira protokollet

$ 4. Nina Lindunger och Veronica Wallberg valdes att justera protokollet.

$ 5. Dagordningen fastståilldes.

$ 6. Niirvaroftirteckningen och inliimnade fullmakter fastställdes som röstlängd.

$ 7. Stämmans beslöts vara behöriga utlyst.

$ 8. fusredovisning och verksamhetsberättelse ftiredrogs och lades till handlin gama.

$ 9. Revisionsberiittelse ftiredrogs och lades till handlingarna.

$ 1 0. fusredovisningen fastställdes.

$ I 1. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

$ 12. Beslöts att ftiregående års resultat överfiirs i ny r?ikning.

$ 13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsens:

Tord Fläck och Roland Lindh kvarstår under ytterligare ett år.

Jan Erik Bältare, Martin Johansson och Rolf Nord väljs ftir två år.

Val av suppleant till styrelsen: Mikael Borg väljs ftir ett år.

$ 14. Val av revisorer: Sten Jonsson och Kåre Olsson väljs ftir ett år.

Anders Rosell väljs som suppleant fiir ett år.

$ 15. Val av valberedning:
Johan Borg, Anna Rosell, Åsa Steen, och Håkan West (sammankallande) väljs ftir ett år.

$ 16. Erstittning till ftirtroendevalda utgår oförändrat, vilket innebär:

Styrelsens ledamöter 7000:- per år samt en schablonmässig reseersättning om 3000:-.

För särskilda tillftillen kan dessutom viss resekostnadsersättning utgå.

Revisorer 1000:-

Suppleanter och valberedningen 0 : -.

$ 17. Stadgeiindring: Ståirnman bekräftar beslut om stadgeiindringar tagna vid extra stiimma

2022-05-20.

$ 18. Beslut om vattenavgifter fattades vilket innebåir att:

Varje fastighetsägare betalar en årlig grundavgift om 3200:- per fastighet.

För bostadsfastigheter gäller att ftir varje bebodd lägenhet utöver den ftirsta, betalas årligen

dessutom en ftirbrukningsavgift antingen enligt schablon 1200:- per år om ingen

vattenmätning sker, eller 800:- per ar plus 10:- per kubikmeter om vattenmätning sker.
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$ t 9" trnga övriga frågor fanns.

$ 20. Stänarnan avslutades
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