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Protokoll stämma Hårte centrala vattens
samfällighetsförening 2019-07-14
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 2019-20
12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Fråga om val av valberedning
15. Information om vattenförbrukning och provtagning
16. Information angående byte av stoppkranar
17. Information från styrelsen angående stadgeändring för utskick av
kallelser
18. Övriga frågor
19. Meddelande om plats där stämprotokollet hålls tillgängligt
20. Mötets avslutande
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
Niklas Björkqvist 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 Bertil Ottosson och Gunilla Rohdén.

2 (5)
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötets utlysande fick godkänt av stämman
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
Revisorerna hade inget att anmärka på den ekonomiska
redovisningen.
Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes av stämman.
Vi har för närvarande 45 betalande anslutningar vilket ger en
inkomst på 22500 kr.
Utgifter för året var 28928 kr där de största posterna var
elkostnad för 19515kr och pumpbyte i radonfiltret som kostade
8663kr.
Underskott 6428kr
Föreningen hade den 1:a maj tillgångar på 78206,80 kr.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från
medlemmarna
Inga framställningar från styrelsen eller motioner från
medlemmar.
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Styrelsen och revisorerna yrkade inte på några ersättningar.
11. Styrelsens förslag till förbrukningsavgifter för år 2019-2020
Mot bakgrund av högre elförbrukning och högre elnätskostnad
avser styrelsen att höja årsavgiften med 200kr/dvs en höjning från
500kr till 700kr/ år. Stämman lämnade sitt samtycke till höjningen.
Diskussion fördes om att höja fastboende till 1000kr men inget
beslut är taget. Stort värde anses finnas i att ha fastboende som
övervakar anläggningen och rycker ut om det uppstår problem.
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12. Val av styrelse, styrelseordförande, och suppleanter
Valda på två år och i tur att ersättas/omväljas var Niklas
Björkqvist, Jan Nilsson och Leif Gustafsson.
Alla tre omvaldes på två år.
Till suppleanter omvaldes Marie Nyholm och Jan Stenfelt på 1 år.
13. Val av revisor och suppleant
Stämman omvalde Christoffer Hallenius och Annica Kling på 1 år.
14. Fråga om val av valberedning
Till valberedning omvaldes Björn Hjelm, Gunilla Rohdén och Åsa
Roos Johansson.

15. Information om vattenförbrukning och provtagning
Ett stort läckage en enskild abonnent har orsakat extra hög
vattenförbrukning under en period och då även hög elförbrukning.
Mail kommer att skickas ut med information om vikten av att
stänga av huvudkranen när stugor ska kallställas i höst.
Eftersom vi inte regelbundet läser av mätarställning och att Eon
inte längre erbjuder tjänsten 100Koll för att se elförbrukningen i
närtid måste vi hitta en alternativ lösning.
Pär Svensk har hittat ett alternativ till 100Koll och undersöker om
den tjänsten är något vi kan ha nytta av för att ha koll på
el/vattenförbrukningen.
Vi kan se att vi har en ökad vattenförbrukning men denna ökning
beror inte på läckage utan mest troligt på en ökad användning av
stugorna.
Inget bakteriologiskt vattenprov är gjort i år ännu men av
erfarenhet från tidigare år finns det ingen risk för oro. Dock
beslutades att ta prover under sommaren för att vara säker.
Den enda anmärkningen från tidigare provtagning är att
fluorhalten är något högre än rekommenderad övre nivå.
Information från tidigare protokoll:
Detta innebär att man inte bör ge vattnet regelbundet till barn
under 1,5 år. Den fullständiga rapporten förvaras hos Bertil
Ottosson och information angående fluorhalten finns att läsa i
protokollets bilaga och på webben, se länk nedan.
http://www.1177.se/Blekinge/Tema/Tander/Skotsel/Egen-brunnoch-fluorhalt-i-vattnet/
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16. Information angående byta av stoppkranar
Enligt tidigare stämmobeslut ska alla ”gamla typen” av
stoppkranar, så kallade glimpostventiler med dränerande funktion
bytas till kulventil med dränerande funktion innan räkenskapsår
2018-2019. En ren stoppkran utan dräneringsfunktion är tillåten
eftersom den inte kan orsaka läckage på grund av slitage eller
felanvändning. Dessa kan dock vara svåra att stänga helt om de
inte ”motionerats” på lång tid och skapa problem för abonnenten.
Detta görs för att minimera risken för felanvändning och onödiga
läckage vilket underlättar det ideella arbetet med att hålla igång
anläggningen, öka livslängden på pumpar och minska
elförbrukning.
Abonnent som inte bytt sina kranar kan enligt stämmobeslut från
2016 påföras en extraavgift.
När kranen är utbytt tar styrelsen ansvaret för kranen och står för
ev. kostnader i framtiden.

17. Information från styrelsen angående stadgeändring för
utskick av kallelser
Enligt ett styrelseförslag som godkänts av två stämmor kommer
kallelser att istället för att skickas ut med traditionellt brev endast
skickas elektroniskt till de som har emailadress och fortsatt brev
till de som inte har email.

18. Övriga frågor
Önskemål fanns om sms-grupp eller liknade för att snabbt kunna
sprida information om händelser.
Per Svensk sätter upp en grupp och testar om det kan fungera.
Föreslaget datum och tid för nästa årsmöte är söndagen den 19:e
Juli 2020 kl 15.00.
Information skickas ut med fakturan och kallelser skickas samt
sätts upp på anslagstavlor två veckor innan mötet.
19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet och verksamhetsberättelsen kommer att finnas hos
Niklas Björkqvist och på webben www.harte.nu
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20. Mötets avslutande
Hårte 2019-07-23
Vid protokollet

______________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

______________________________________
Niklas Björkqvist

Protokollet justeras _______________________________________
Bertil Ottosson
_______________________________________
Gunilla Rohdén

