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Protokoll stämma Hårte centrala vattens 
samfällighetsförening 2014-07-20 
 
 
Dagordning 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för stämman   
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Fastställande av dagordningen 
5. Val av två justeringsmän 
6. Fråga om mötets behöriga utlysande 
7. Styrelsen och revisorernas berättelser 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till förbrukningsavgifter för 2014 
12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
13. Val av revisorer och suppleanter 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Information om stoppkranar 
16. Övriga frågor 
17. Meddelande om plats där stämprotokollet hålls tillgängligt 
18. Mötets avslutande 
 
 
1. Mötets öppnande 

 
2. Val av ordförande för stämman  

 
Bertil Ottosson valdes till ordförande för stämman 

 
3. Val av sekreterare för stämman 

 
Jan Nilsson valdes till sekreterare för stämman 

 
4. Fastställande av dagordningen 

 
Stämman godkände den föreslagna dagordningen 

 
5. Val av två justeringsmän 

 
Till justeringsmän valdes Per Svensk och Christoffer Hallenius 

 
6. Fråga om mötets behöriga utlysande 

 
Mötets utlysande fick godkänt av stämman 
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7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
 
Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes av stämman. 
Vattenförbrukningen för perioden var 1900 m³ vilket är ca 200 m³ 
högre förbrukning är föregående år. Ca 600m3 av förbrukningen 
beror på läckage där några abbonenter  inte stängt stoppkranar 
riktigt inför vintern. Orsaken till den högre förbrukningen är 
läckage på stoppkranar vilket har bevisats genom att läsa av 
vattenmätarna till de olika stamledningarna. Vattenanläggningen 
har i övrigt fungerat bra och radonhalten är fortsatt mycket låg 
och väl inom gällande gränsvärden.  
Vattenprovet som gjorts visar på fortsatt god vattenkvalitet och 
som tidigare är fluorhalten lite hög vilket kan påverka spädbarn 
som kan få fläckar på tänderna när de blir äldre. 
 
Föreningen har när mötet hålls en kassa på 63 972 kr. 
 
Revisorerna hade inget att anmärka på den ekonomiska 
redovisningen. 
 
Allt finns att läsa på webben, www.harte.nu 
 
 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Stämman gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
året. 
 
 

9. Framställningar från styrelsen eller motioner från 
medlemmarna 
 
Inga motioner från medlemmar. 
 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 
Styrelsen och revisorerna yrkade inte på några ersättningar. 
 
 

11. Styrelsens förslag till förbrukningsavgifter för år 2015 
 
Styrelsens förslag att bibehålla avgifterna för nästa år godkändes 
av stämman d.v.s avgiften blir oförändrad 500kr/år för både fast 
och fritidsboende. 
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12. Val av styrelse, styrelseordförande, och suppleanter 
 
Valda på två år och i tur att ersättas/omväljas är: Tore Berglin och 
Kalle Berglöf 
Båda omvaldes för ytterligare två år  
 
Till suppleanter omvaldes Marie Nyholm och Jan Stenfelt på 1 år. 
  

13. Val av revisor och suppleant 
 
Stämman återvalde Anne Björkqvist och Annica Kling på 1 år. 
 
 
 

14. Fråga om val av valberedning 
 
Till valberedning återvaldes Gerd Nyberg, Rolf Colling och Björn 
Hjelm. 
 
 
 

15. Information angående stoppkranar 
 
Årsmötet påmindes om ett beslut från förra årets stämma  
stoppkranar av den gamla typen ska bytas inom 5 år eftersom de 
orsakar läckage vid fel handhavande. På sträckan där de gamla 
kranarna existerar kvar finns det ett ständigt läckage och under 
Oktober till November sker en anmärkningsvärd ökning av 
vattenförbrukningen. Det är då troligt att det finns en koppling 
mellan läckage och de gamla kranarna som antiingen kan vara 
slitna eller ha använts på fel sätt. För att säkra kvaliteten på 
anläggningen i framtiden är alla medlemmar ålagda att byta 
stoppkran.  
Om inget görs och vi får en fortsatt extra förbrukning påverkar det 
både kostnaden för el och att anläggningens livslängd, på grund 
av extra slitage nästan halveras. 
 
 

16. Övriga frågor 
Kallelse till Årsmötet kommer i fortsättningen att gå ut på samma 
sätt som tidigare och inte enligt förslag som diskuterades på förra 
stämman att skicka det med fakturan i början av året. 
Datum för mötet bestämdes till söndagen den 19:e Juli. 
 
 
 

17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
 
Protokollet kommer att finnas hos Bertil Ottosson och på webben  
www.harte.nu  
 

18. Mötets avslutande 
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Hudiksvall 2014-07-20 
 
 
 

 Vid protokollet ______________________________________  
  Jan Nilsson 
 
 
 Protokollet justeras  _______________________________________ 
  Per Svensk 
 
  _______________________________________ 
  Christoffer Hallenius 
   


