MÖTESPROTOKOLL
Årsmöte Hälla Ekonomiska Sanitetsförening u.p.a.
Datum:

2009-04-20 Kl. 19.00

Plats:

Föreningshuset (Bygdegården lilla salen)

Närvarande:

Stig Hällestrand, Ann-Cathrin Edström, Jan Ingelsson, Stefan Edström,
Ivar Holta, Anita Hällestrand, Anna-Gunnborg Börjegren, Gudrun Orädd
& Christien Fox.

§1
Föreningens ordförande Stig Hällestrand öppnar mötet och väljs även som ordförande av
dagens årsmöte.
§2
Som sekreterare för dagens möte väljs Jan Ingelsson.
§3
Att jämte ordföranden, att justera dagens protokoll väljs Ivar Holta och Gudrun Orädd.
§4
Mötet fastslår att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§5
Det beslutas att behov ej föreligger att justera röstlängd.
a)
b)
c)
d)

§6
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkänns.
Revisionsberättelsen läses upp och läggs till handlingarna.
Resultat och balansräkning fastställs, överskottet balanseras till ny räkning.
Ansvarsfrihet för styrelsen godkänns.

§7
Stig Hällestrand och Ivar Holta väljs till styrelsen på 2 år.
Jan Ingelsson, Stefan Edström och Ann-Cathrin Edström kvarstår i styrelsen till nästa
årsmöte, år 2010.
Till styrelsesuppleanter på 1 år väljs Anita Hällestrand och Rob Fox.
§8
Till revisorer omväljs Inger Olofsson och Ann-Katrin Byström.
Christien Fox väljs till revisorsuppleant.
§9
Ersättning för styrelsesammanträde och till revisorer kvarstår som tidigare, d.v.s. 100 kr
per möte och 300 kr årligen till revisorerna.
För övriga arbetsinsatser debiteras timtid.
.

§10
Styrelsen framställer att oförändrade VA-avgifter skall gälla för kommande år.
Mötet beslutar efter förslag från Cristien Fox att:
Fast boende skall höjas från 1800 kr per år till 1900 kr per år.
Fritidshus skall höjas från 1500 kr per år till 1600 kr per år.
Ladugård skall höjas från 2400 kr per år till 2500 kr per år.
Fast boende med eget avlopp samt Fritidshus med eget avlopp kvarstår som tidigare,
1700 kr resp. 1400 kr per år.
§11
Till valberedning väljs Runa Edström och Gudrun Orädd.
§12
Stig Hällestrand skall kontakta räddningstjänsten för att påtala, att det är angeläget att
behörig maskinist i VA-föreningen kontaktas vid eventuell brand i Hälla, så att båda
pumparna kan startas för att höja vattenföringen i nätet, vilket är behövligt vid ett så stort
uttag av vatten som erfordras vid brandbekämpning.
Jan Ingelsson skall forska vidare efter ett reservkraftaggregat till acceptabel kostnad.
Vid vattenprov (nätprov) taget i Hälla den 3/3 -09 av Miljö & Hälsoskyddskontoret i
Åsele och analyserat av ALcontrol Laboratories så framkom, att Hälla har ett vatten som
är av mycket bra kvalité. Hårdheten är 3,6 och PH-värdet 8,0.
Ett ”öppet hus/studiebesök” för allmänheten, skall anordnas på vatten & avlopps verken
någon gång under försommaren 2009. Exakt datum meddelas senare.
§13
Stig tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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