Protokoll

frin

ftireningsstfl

m

ma i Baltora VA-sam fiillighetsftirening

Liirdag den 11 maj 2019 kl 10.00 i
Missionskyrkan Spillersboda

1. Sttimmans tippnande.
F6reningens ordfdrande Sten Planebo hiilsade alla nzirvarande viilkomna och
f tirkiarade st:imrnan oppn ad.

2. Val av ordftirande fiir stf,mman.
Till ordf(irande f<ir stiimman valdes Ebbe Lyth,
3. Protokollfiirare.
Klas Nyldn anmiildes som protokollfdrare for stiimman.
4. Godkiinnande av debiteringsliingd tillika riistliingd.
Stdmman godkiinde att den niirvarolista som alla niirvarande antecknat sig pfr
anvtinds som debiteringsl2ingd och iiven rdstliingd.
5. Faststiillande av dagordning.
Stiimman beslutade faststiilla den dagordning som bifogats kallelsen.
6. Va[ av

tvi justerare.

Till protokoli.justerare och tillika rostriiknare valdes Mikael Sundberg ocir
Ingela MAnson.
7" Friga om kallelse skett i behtirig ordning.
Sedan sekreteraren redogjort for att utskick med kallelse

till

stiimman skett fyra
veckor f'ore sammantriidet och enligt stadgarna ska ske tidigast sex veckor och
senast tvi veckor fore sammantr[det beslot steimrnan att kallelse skett i behorig
ordning.
8. Styrelsens irsredovisning.
Ftiredrogs styrelsens irsredovisning och lades till handlingarna.
9, Revisorernas beriittelse.

Fdredrogs revisorernas bertittelse och lades

till handlin gafffi

.

10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning.
Sttimman besiutade att faststtilla framlagd resultat- och balansriikning.
11. Eeslut i anledning av fiireningens resultat.
Stiimman beslutade godktinna styrelsens forslag till dispositioner av irets
resultat.

@

12. tseslut i friga om ansvarsfrihet.
Stiimman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet frir det gingna
verksamhets&ret.
13. Budget och uttaxening ftir 2018.
Efter muntlig redogorelse frAn kassoren Kenneth Hulddn beslutade st2imman
godkiinna st.vrelsens budget och en uttaxering ph 3 047 kr per kvarlai och
mecllemsfastighet.
1;1. F

a)
b)

15.

rflga orn arvode

till

Styre[se. Sttlmman beslutade att oforiindrat arode skall utg6 och flordeias
av styrelsen.
Revisorer. Strimman beslutade att ofciriindrat arvode ska utgfl till
internrevisor. Extern revisors kostnader finns med i budgeten som egen post.

Val av styrelse och suppleanter.

Ordinarie ledamot Claes Nygren hade avsagt sig omval.
Sttinmran beslutade vtilja som ordinarie ledamdter med mandattid

Kenneth F{uld6n
Omval
Klas Nylen
Omval
Peter Stackelberg Nyval

Sorar suppleanter med mandattid

om

1

ir

pi

tv& Ar

omvaldes Lizz Gauffrn och Benny

Nilsson.
16. Yal av revisorer.
Stiimman valde Peter Borwin som extem revisor och Ebbe Lvth som intem
revisol.
X 7. Fn"iga orn val av valberedning.
Efter diskussion beslot strimman att inte utse n6gon valberedning.

18.

Motioner eller framstiillan frfln styrelsen.

inga motioner eller nfrgon framstiillan

frin styrelsen fanns att behandla.

19. Ovriga ej anmiilda lirenden.
Sten Planebo informerade om de problem vi har och har haft med vattenmtitare
som inte fungerar pt avsett stitt. Frirbrukningen miits men avltisningen som ska
gdras genom en fiiirraviiisning ffir inte uppgifter fr6n alla miitare. Styrelsen har
bett att bercirda fastigheter sjiilva ska 16sa av sin ftjrbrukning manuellt men ser
inte det som en lAngsiktigt framkomlig viig. Diskussioner har dtirfrir ftlrts med
Minol som tillhandahillit matarna om byte av defekta komponenter.
Garantitiderna har i de flesta fall gitt ut och till slut har vi lyckats frirhandla ner
kostnaden ftir byte till en acceptabel niv6. Minol kommer att byta ut locken pi
matama, diir signalgivaren sitter, till nya p& samtliga miitare i omr6det. Utbytet
kommer att ske gata ft)r gata och det ftjrutsiitter att personalen ffir tilltrade till
alla fustigheter n?ir de iir pi plats. Brev med information kommer att gi ut till
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samtliga med tider och instruktioner. Fastighetsfigare som inte kan nrirvara och
sliippa in montoren ombedes vidtala granne eller annan som kan sliippa in
montdren.
Sten Planebo informerade vidare om att Skandinavisk Kommunal Teknik har
<ivertagit ansvaret f-cir service och reparationer av avloppspumparna. Den
tidigare hlinvisningen till rcirentreprenor giiller inte liingre. Kontaktuppgifter
kornmer att publiceras pi hemsidan.

20. Meddelande om plats diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt.
Stiimmoprotokollet kommer att hflllas tilQanghgt p6 ftreningens hemsida samt
pi ftireningens anslagstavlor inom tvi veckor fr&n sammantriidesdagen.

2l"Stiirnmans avslutning. Ordforande tackade fdr visat intresse och fdrklarade
stiirnman fiir avslutad.
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