
Vännfors Centrala Vattenförening 
ÅRSMÖTE 

Torsdag 28 april kl 19.00, 2022 
I Missionshuset 

DAGORDNING 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnat 

2. Val av mötesordförande 

Greger Sjöström, dvs sittande 

3. Val av mötessekreterare 

Hjalmar Laudon, dvs sittande 

4. Val av justerare 

Carl-Johan Palm och Roland Sjöström 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande  

Ja 

6. Fastställande av dagordningen 

Ja  

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport, och budget 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Hjalmar Laudon, sekreterare 

Kassarapport, intäkter 150 000 kr, kostnader 196 911, dvs ett minus 

resultat på 

46 911 kr. De stora kostnaderna var el samt rep och underhåll. Där ingick en 

stor post för arbete till Peter Nilssons arbete. 

Budget för 2022, totalt 185 000 kr. 

8. Föredragning av revisionsberättelse 

Mattias Sjöström läste revisionsberättelsen.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

10. Arvoden för verksamhetsåret 2022 

Förslag – att bibehålla ersättning för ordförande och sekreterare på 

1000 kr/år, att bibehålla ersättningen för kassör på 200 kr/timme 

och höja för tillsyningsmännen till 27o kr/tim. Beslut: Förslaget 

godkändes av årsmötet. 

11. Val av styrelse 

• Ordinarie val av ordförande för ett år i taget, fram till Årsmötet 2023 

o Omval av Greger Sjöström 
• Ordinarie val av (2) ledamöter för två år i taget 

o Omval Per-Jonas Palm och Joel Dahlström  
• Ordinarie val av kassör för två år i taget 

o Omval av Åsa Strandberg 



12. Val av tillsyningsmän 

Nuvarande: Lars-Gunnar Helgesson, Per-Jonas Palm, Robin Renström 

 Omval av samtliga! 

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för verksamhetsår 2022 

Nuvarande: P-O Moström, Mattias Sjöström, Anders Lövkvist suppleant 

 Omval av samtliga! 

14. Val av valberedning. Två ledamöter, varav en sammankallande 

Nuvarande: Per-Ivan Palm (sammankallande), Torbjörn Wållberg. 

 Omval av samtliga! 

15. Fastställande av brukningsavgift 

Förslag från styrelsen: Att höja avgiften till 2600 kr för fastboende, 1300 kr för 

fritidsboende samt 260 kr per ko vilket motsvarar en ökning på 30% jämfört med 2021. 

Den nya avgiften fastställdes till 2600 kr, uppdelade på två betalningstillfällen.            

OBS: Tydliggör på fakturan att årskostnaden delats upp i två delar. 

16. Övriga frågor 

Vem står för kostnaden för tillsyningsmännen vid åtgärder av privata ledningar. 

-Om kostnaden rör privata angelägenheter, och/eller egen serviceledning, så 

får medlemmen själv stå för kostnaden, samt kostnaden för tillsyningsmännens 

arbete.    

-Vid avstängning av stamledning betalas arbets- och materialkostnaden av 

föreningen.  

17. Mötet avslutas 

Vännfors 2021-04-28 

Hjalmar Laudon, sekreterare 

Justerare 

Carl-Johan Palm  Roland Sjöström


