
Årsmöte Vännfors Centrala vattenförening 2011-05-08

Antal närvarande 16 stycken inklusive styrelsen.

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Greger Sjöström

§ 2 Val av justerare. Per – Ivan Palm valdes

§ 3 Kallelsen har kommit ut på rätt sätt.

§ 4 Dagordningen fastställdes

§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse och kassarapport. Vi förbrukar 
totalt 27000kwh i elförbrukning / år. Kurt redovisade budget och balans. Vi 
har fått en ny medlem Lotta på Svettåker vilket ger oss en inkomst på 
11700 sek. Enligt rapporten så blev det en förlust på 2200 sek under året 
men detta pga att vi fortfarande väntar på att Peter Nilsson ska jobba 
färdigt så därför har vi lagt undan pengar som han ska ha.

§ 6 Föredragning av revisionsberättelse som godkändes.

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelsen 2011. Ordförande 1000sek, 
sekreterare 1000sek, kassör 1400sek. Tillsyn 100 sek per tillfälle och 200 
sek per arbetstimme. Detta godkändes.

§ 9 Val av styrelse.

A. Mötet beslutade omval för ordförande till årsmötet 2012 
Greger Sjöström

B. Mötet beslutade omval för kassör till årsmötet 2012 Kurt 
Granqvist

C. Mötet beslutade omval för sekreterare till årsmötet 2013 
Åsa L – Strandberg

D. Mötet beslutade omval för ledamöter  Patrik Nilsson till 
2012, P – J Palm till 2012, L –G Helgesson till 2013 och 
Hjalmar Laudon till 2013.

§ 10 Val av tillsynsmän, L-G Helgesson, Patrik Nilsson och Kurt Granqvist. 
Mötet beslutade omval.

§ 11 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för verksamhetsår 2011. 
Mötet beslutade Per-Ola Moström och Mattias Sjöström. Suppleant Ludvig 
Fries omval.



§ 12 Val av valberedning. Tre ledamöter Nuvarande P-I Palm 
(sammankallande), Ludvig Fries och Torbjörn Wållberg. Mötet beslutande 
omval på alla tre.

§ 13 Fastställande av brukningsavgift och anslutningsavgift. Mötet 
beslutade

Permanent boende 1500 sek / år

Fritidshus 750 sek / år

Mjölk ko 150 sek 

Am ko 75 sek

Anslutningsavgift 11700 sek.

§ 14 Övriga frågor.

Per – Ivan har ett dike vid Sara och Johan och han planerar att dika ut, men 
då kommer ledningen i dager. Mötets förslag är att lägga dit en markskiva 
under dikeskanten för att isolera.

Stoppkran i diket norr om ”Brännströms” har tryckts omkull och måste 
bytas. Förslag att den byts i samma stund som dikesutgrävningen.

Örjan Lindholm undrar om planer för att borra nytt hål finns. De tycker att 
vattnet är så dåligt så de tar vatten i dunkar från Umeå. I dagsläget finns 
inga planer på att borra nya hål. Eventuells att spola hålen. Frågan är var 
man får borra !

Det var ca. 2 år sedan det togs prover på vattnet. Dock har Sjöströms 
kontroller via Norrmejerier.

Nu har det kommit ett EU direktiv fr.o.m. 2011. Det ska tas prover 4 ggr/år. 
Är vattnet ok blir det mer sällan.

Frågan kom upp varför vattnet är så brunt ibland. För 50 år sedan lades 
det ner en plastslang. Det bildas beläggning i slangen som ibland släpper.

Hos Martin Wållberg har tjälen tryckt upp stoppkranen och det uppstod en 
läcka vid ladugårdsväggen.

Mötet avslutas.


