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$ l. Oppnande:

$ 2. Stämmoordftrande

$ 3. Justeringsmiin

$ 4 Styrelsens och
revisoremas
berättelse

$ 5. Ansvarsfrihet

$ 6 Underhåll och
fiirnyelsefond

$ 7 Motioner

$ 8 Utgifts- och
Inkomststat

$ 9 Debiteringslåingd

$ 10 Val av styrelse

$ 11 Val av revisorer

$ 12 Plats diir stiimmo-
protokollet hålls
tillgängligt

$13 Övriga frågor
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Sven Artur En'gström

Ordftirande hälsade alla välkomna, och ftirklarade årsstiimman ftir öppnad.

Till ordftirande ftir stiimman valdes Bent Linderson. Protokollet över stiimman
kommer att ftiras av ftireningens sekr. Sven Artur Engström

Emma-Britt Nilsson och Erik Jönsson valdes att justera dagens protokoll.

Styrelsens och revisorernas berättelse redovisades och lades till handlinsama.

Styrelsen beviljades full ansvarfrihet ftir verksamhetsåret 2009.

Ståimman beslutade, enl. stadgarna, att avsätta 1000:- till fonden.

Havsnäs PRo, Havsnäs bygdeftirening och Havsnäs Missionshusftirening
har i en gemensam motion har yrkat om befrielse fran vatten o avloppsavgifter.
Stiimman beslutade att avslå motionen med röstsiffroma 6 mot l.

Ståimman beslutade att godkiinna styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomststat.

Debiteringslängd innebiirande att varje medlem ska betala ftir år 2010 enl. ftiljande
Enbart vatten ftir fast boende 1 100:- och fiir fritidshus 770:- För abonnent som åir
ansluten till avloppsnätet tillkommer det 1100:-

Till styrelseordft)rande valdes Bengt Linderson I tvä årl och till kassör Sune
Näsmark./två årl Till styrelsesuppleant valdes Thord Engström. I tväånl
Sven Artur Engström samt Erik Jönsson kvarstår ytterligare ett ar.
Ersättning till styrelse ftireslås oftiriindrad. /Ledamot 1000:-/år. Kassör 4000:-/år

Till revisorer valdes Ragnvald Sundqvist och Karl Erik Billberg. / arvoden 100:-år
per pers. / Som suppleant valdes Ann Helen Engström.

Protokollet kommer inom I vecka från denna dag att finnas tillgringligt hos
Sven Artur Engström samt på www.Havsnäs.se under fiireningar.

Ståimman avslutades med en kortare information om installationen av UV ljus
i vattenverket. Kostnaden som beräknas till ca. 75000:- finansieras genom
bygdeavgiftsmedel.
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