
Årsmöte Kolarbo Vattenförening 2019 05 05 i Kolarbo Skola 
 

Närvarande: 
 
Se Bilaga 1, Röstlängd och tillika närvarande….. 
 

1 Årsmötets öppnande 
Ordförande Johan Lindström öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2 Val av presidium för årsmöte, ordförande och sekreterare 

Till ordförande valdes Johan Lindström och till sekreterare valdes Annelie Ek. 
 

3 Val av en protokolljusterare och tillika rösträknare 
Valdes Toni Larsson 
 

4 Fastställande av föredragningslista 
Dagordningen godkändes. 
 

5 Godkännande av kallelse 
Kallelsen befanns vara i ordning och godkändes. 
 

6 Fastställande av röstlängd.                                                                                            
Röstlängden godkändes, 15 medlemmar deltog i mötet. 
                                                                                                            

7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och årsmötet beslutade att godkänna och lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 

8 Revisorernas berättelse.  
Revisorernas berättelse lästes upp och årsmötet beslutade att godkänna efter att  
styrelse gör en justering. 
 

9 Fråga om fastställande av balansräkning. 
Balansräkningen fastställdes och godkändes. 

 
10 Beslut om ansvarsfrihet för det gångna året 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

11 Besluta i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 
Vinsten flyttas över till nästa räkenskaps år. 

 
12 Val av ordförande på 1 år  

Till ordförande valdes Johan Lindström, omval.  
Ordförande  Johan Lindström,731007-XXXX,och kassör Berit Danielsson, 430615-XXXX,är 
Kolarbo Vattenförenings firmatecknare var och en för sig. 
 

13 Val av styrelseledamöter på 2 år 
Valdes Jenny Hansson och Annelie Ek på 2 år. 

 
14 Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år 

Omval av Majken Karlsson och Marlene Sandberg. 



 
15 Val av 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant på 1 år 

Till revisorer valdes Håkan Andersson och nyval Katarina Hansson  samt till suppleant 
valdes Siv Andersson. 
 

16 Val av avläsare av vattenförbrukning under 1 år 
Valdes  Kristoffer Norman och Roland Ek. 
 

17 Fastställande av fasta avgiften samt avgiften för vattenförbrukningen  
Fasta avgiften beslutades som tidigare till 500 Kr/år samt avgiften  för vatten 
förbrukningen höjs till 7kr/kbm. 

18 Rapporter 
Ordförande Johan berättar om läckan på åkern vid Lycka plus den läckan som upptäcktes 
vid Bons Gård samt att det saknades en inkomst i form av en årsavgift. 
 

19  Beslut om arvode inom föreningen.                                                                                               
Årsmötet beslöt att kassörens arvode  är 1200kr                                                  
 

20 Övriga frågor. Mötet diskuterade  återigen vattenmätarnas livslängd, styrelsen uppmanar 
medlemmarna att se över sina mätare och i förekommande fall byta dessa. 
Avstängningsventiler på huvudledning diskuterades. Beslöts att 2 stycken skall finnas och 
styrelsen fick i uppdrag att åtgärda minst en under året. Majken nämner att 
avstängningsnyckel finns att låna på farstun vid Kolarbo Skola. Ordföranden Johan 
berättar om appen ”supertext”, en app där man kan förmedla information genom SMS. 

  
21 Avslutning. 

Ordförande avslutar mötet genom att avtacka styrelseledamot tillika vattenavläsare Toni      
Larsson. Därefter bjöds medlemmarna på kaffe med smörgåstårta. 
                                                                                                                                                

 
Kolarbo 2017 05 21 
 
………………………………………………………………….. 
Annelie Ek 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………………………………………         
Toni Larsson 
 
 
…………………………………………………………………… 
Johan Lindström, ordförande 

 
 

 
   
 

 


