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

2010-04-26 Kl. 18.30

Plats:

Föreningshuset (Bygdegården lilla salen)

Närvarande:

Stig Hällestrand, Jan Ingelsson, Gudrun Orädd,
Rob Fox & Christien Fox.

§1
Föreningens ordförande Stig Hällestrand öppnar mötet och väljs även som ordförande
för dagens årsmöte.
§2
Som protokollförare för dagens möte väljs Jan Ingelsson.
§3
Att jämte ordföranden, att justera dagens protokoll väljs Rob Fox 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
Jan Ingelsson, Stefan Edström och Rob Fox väljs till styrelsen på 2 år.
Stig Hällestrand och Ivar Holta kvarstår i styrelsen till nästa årsmöte, år 2011.
Till styrelsesuppleant på 1 år väljs Anita Hällestrand.
§8
Till revisorer omväljs Inger Olofsson och Ann-Katrin Byström.
Christien Fox väljs till revisorssuppleant.
§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 att bifalla styrelsens förslag om oförändrade VA-avgifter.
Fast boende 1900 kr per år.
Fritidshus 1600 kr per år.
Ladugård 2500 kr per år.
Fast boende med eget avlopp 1700 kr per år.
Fritidshus med eget avlopp 1400 kr per år.
§11
Till valberedning väljs Runa Edström och Gudrun Orädd.
§12
Stig Hällestrand informerar om att;
VA-skötare Anders Nilsson går i pension år 2012, varför vi redan nu, så smått bör börja
planera på hur framtiden skall lösas på bästa tänkbara sätt.
Inga läckor eller andra större katastrofer har skett under förgående år.
Sommarens planerade underhållsåtgärder består i byte av två avstängningsventiler,
rengöra vattenbassängen på vattenverket samt isolera utloppsledning från reningsverket
för att förhindra frysning vintertid.
Samtliga övriga ventiler efter vattenledningsnätet kommer under sommaren, att
kontrolleras i avseende på dess funktion & täthet.
En ny abonnent, Tommy Rönnqvist har tillkommit under fjolåret.
§13
Stig tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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