Protokoll fttrt vid
extra ståimma ftir Skattungbyns vatten- och avloppsftirening ekonomisk ftirening.
20 maj2022kL.19.00
Skattungbyns dansbana

1.

Mötet öppnades av Kare Olsson
2. Stiimman valde Kåre Olsson till mötets ordftirande.
3. Stämman valde Eva Janstad till mötets sekreterare.
4. Ståimman valde Monika Hedön Krusell och Stig Andersson till mötets
justeringspersoner tillika rösträiknare.
5. Stämman beslutade att fastställa dagordningen enligt kallelsen till mötet.
6. Röstliingden fastställes, förutom ordf. och sekreterare, medelst närvarolista. Bifogas.
7. Kallelse har skickats ut via sms till alla medlemmar. Ståimman beslutade att ståimman
blivit behörigen utlyst.
8. Stiimman beslutade attändra stadgarna fiir foreningen enligt fiiljande;

Ny lydelse $ 5:
Varje medlem deltar i ftireningen med en insats uppgående till 12 500 kronor. Utöver
medlemsinsatsen betalar medlem kostnaderna ftir grävning och material avsdende
anslutningen.
Medlemsinsatsen betalas senast 30 dagar efter erhållet medlemskap.
Den medlem som vill ansluta mer åin en fastighet till ftlreningens anläggningar skall erlägga
en medlemsinsats ftir varje fastighet.

Ny lydelse $ 6:
Medlem äger utträda ur föreningen efter ansökan härom till styrelsen, som har att pröva
ansökan inom två månader därefter.
Den inbetalda medlemsinsatsen återbetalas ej om medlem utträder ur ftireningen.
Ny lydelse $ 7:
Styrelsen väljs av ftireningsståimman. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. På ståimman
väljs vidare en eller två styrelsesuppleanter.
Styrelseledamöter och -suppleanter behöver inte vara medlemmar i fiireningen.
De ordinarie ledamöternas mandatperiod iil tvä fu. Vid ftirsta ståimman väljs dock två
ledamöter ftlr en tid av ett ar. Dåirefter väljs ledamötema vid varje foreningssttimma ftir en tid
av två år.
Suppleanternas mandatperiod åir ett år.
Avgående ledamöter kan omväljas.
Sker valet av ledamöter genom slutna sedlar skall dessa uppta lika många namn som antalet
platser att tillsätta.
Styrelsen är beslutsftir då samtliga ledamöter iir kallade och fler än hälften av dem åir
närvarande. För giltigt beslut erfordras att detta skall biträdas av mer lin hälften av närvarande
styrelseledamöter. Vid lika röstetal äger ordfiiranden utslagsröst.
Styrelsen väljer inom sig ordftirande och öwiga funktioniirer.
Vid styrelsens sammanträden ftirs protokoll numrerade i löpande ordning, vilka justeras av
ordftiranden och ytterligare minst en annan styrelseledamot.
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Ny lydelse $ 16:
Skulle ftireningen upplösas skall dess behållna ftirmögenhet tillfalla medlemmarna
proportion till erlagda insatser.

9.

Inga övriga iirenden

10. Ordforande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Sekreterare
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