
Protokoll från ord. Årsmöte i Heljeröds Stugförening 170723. 

1. Ordf.Christer Bergqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

2. Valdes CB  att leda dagens möte.    

Valdes Hans Eriksson att föra protokoll under mötet.   

Valdes Kenneth Larsson och Göran Öberg till justerings(män!).  

3. Mötet förklarades behörigen utlyst.     

4. Dagordning fastställdes. Röstlängd upprättades med  

32 röstberättigade.                              

5. Ordf. redogjorde för Årets förvaltning o drog Förvaltningsberättelsen. 

Vattenfrågan diskuterades och påpekades att det är viktigt att vi följer 

”Ransoneringsbehovet”. Övrigt om Vatten kommer under ”Övriga Frågor”. Rodogjorde Lars B 

för diskussion om ändring av Föreningen till ”Samfällighet”. Vilar tills vidare. Fortsatt 

utredning.    

6. Redogjorde Kassören för Resultat- & Balansräkning. Allt OK och bra ekonomi. Diskuterades 

§5 i Stadgarna om definitionen: ”Extra avgifter”. Beslöts fastställa avgift för 

”Uthyrningsstuga”, som går gm ”Förmedling” till 2500:-/år                         

7. Revisorn läste revisionsberättelsen, som sade att räkenskaperna förts i ”laga” ordning och 

föreslogs att styrelsen beviljades Ansvarsfrihet och Revisionsberättelsen godkändes och lades 

till handlingarna.                              

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

9. Budget för 2017-18 drogs och godkändes.  OK.          

10. Omval av Ordf. (CB) på 1 år.                              

11. Omval av Sekr.(Hans Eriksson)/Kassör(Lars Beskow) och suppleanter(Urban Orrensjö-Edgar 

Tegnér) på 1 år.    

12. Omval av Revisor (Lars-Peter Törefeldt).                               

13. I valberedningen kvarstår Mats Gustavsson/Hans Göthberg. 

14. Representant i Vägföreningen, Hans Eriksson.                              

15. Föreningen tecknas av Ordf. o Kassör ”Var för sig”.                             

16. Inga motioner hade inkommit. 

17. Övriga frågor: a/ Definitionen ”Extra Avgift” innehåller också beloppet Anslutningsavgift 

10 000:- vid Nybyggnation. b/ redogjorde Ordf. noggrannare för ”Vattenfrågan” och 

framhävdes 2 punkter: 1/ Vattnet håller hög kvalitet 2/ Pumphuset och dess installationer 

fungera perfekt och ger 1,8 kubikm/timma= >43 kubik/dygn. Normalåtgång är ca 12 

kubik/dygn vid juste användning och följande ransoneringskravet t o m 15/8. 

18. Ordf. avslutade mötet och tackade alla närvarande som gav mötet en applåd!            

 

Vid datorn: 

Hans Eriksson (Sekr.) 

Justeras: 

Kenneth Larsson    Göran Öberg  

 


