
Protokoll frrt vid Havsnäs samftillighetsftirenings årsstämm a 2013 -07 -21
g l. öppnandc:

$ 2. Stämmoo.dftirande:

$ 3. .lusterare

$ 4 Styrelsens och
revisorem,rs
berättelse

$ 5. Ansvarsfrihet

$ 6 Motioner

$ 7 lJtgifts- octr
Inkomststal

$ 8 Debiteringslängd

$ 9 Val av styrelse

$ l1 Val av revi,iorer

$ l2 Andelstal

$ l3 Plats där stil.mrno-
protokollet irålls
tillgängligt

$ 14. Övriga frågirr

ordftirande hälsade alla välkomna, och ftrklarade årsståimman för öppnad.

Till att leda ståimman valdes Bent Linderson. Till att ftira protokollet över stämmanvaldes Sven Artur Engström

Peter Persson och sören Lindholm valdes att justera dagens protokoil.

Styrelsens och revisorernas berättelse redovisades och lades till handlin garna.

styrelsen beviljades fulr ansvarfrihet ftir verksamhetsåret 2012.

Inga motioner fanns att behandla.

Föredrogs och godkändes.

Styrelsen ftireslår oftirändrade vatten- och avloppsavgifter for 2014.enl. ftiljande
Enbart vatten ftir fast boende I 100:- och ftir friiiAsnus 770:- För abonnent som är
ansluten till avloppsnätet tillkommer 1200:-lär. Efter justering for Havsnäs 1;165
fastställdes debiteringslängden.

omval på samtliga avgående poster gjordes således ftiljande.
Sven Artur Engström sekr, Erik Jönsson suppleant, bååa omval 2 år
Thord Engström suppleant I år kvar.

Som firmatecknare kvarstår sune Näsmark och sven Engström var ftir sig.

Ersättning till styrelse ftireslås oftiriindrad. /Ledamot 1000:-/år. Kassör 4000:-/är

Till revisorer valdes Ragnvald Sundqvist och Karl Erik Billberg. Ersättning till
revisorema ofbråindrat 100:-ar per pers. / Som suppleant valdes Ann Helen
Engström.

Behandlades ej

Protokollet kommer inom 1 vecka från denna dag att finnas tillgängligt hos
Sven Artur Engström samt på www.Havsnäs.se under föreningar.

Medlem ville veta orsaken till de problem vi haft med vattenftirsörjningen. Ansvarig
ftir vattenverket ftirklarade att största problemet uppstod då inkommande ledning
frös p.g.a. ett elavbrott pä 14 timmar. Ett annat problem är att mycket av el-
utrustningen i pumpstationen är gammalmodig, med bl.a. reläer och kontaktorer,
behöver moderniseras. Vid styrelsemötet den 20 juli- 13 beslutades diirftir att bygga
bort problemen. Efter informationen avslutades stämman
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