Humlan Vatten och Avlopp Samfiillighetsftirening.
Protokoll Arsstiimma 2022-05-28

1. Styrelsensordftirande ftirklarade Arsstiimmaniippnad.
2. Till ordftirande ltir stiimman valdes Gdran Hansson
3. Till sekreterareftir stiimman valdes Jan Erling
4. Till justeringsmiin att justera stiimmansprotokoll valdes Curt Holmstrdm och Peter Fryklund.
5. Styrelsensverksamhetsberbttelse
och revisionsber5ttelsen
och uppliisesav ord{iirande.Tvi
flortydli gandengi ordes.
L-G Nystrdm beriittade att bakgrundentill att en utredning om hur lydelsen om andelstal i
anliiggningsbeslutetska tolkas ?jratt en medlem anmiilde iindring till 1,5 men viigrar betala.
Minusresultatet var i nivi med budget. Orsaken till minusresultatetvar bytet av vattenm5tare.
6. Stiimmanbeviljade styrelsenansvarsfrihetfiir verksamhetsiret 2A21.
7. Styrelsensframst?illanftir verksamhetsir 2A22 samt inkomna motioner, styrelsen ftireslir:
7.1. att medlemsavgift"for2022 ska vara 1400kr/andel.
7.2. att ftrbrukat vatten 2A22 debiterasmed 21,00 kr/m3
7.3. att anslutningsavgrft 2A22fiir nya medlemmmskall vara 80 000 kr exklusive anslutningsavgift
till S<iderhamns
Niira AB.
7-4. att ej irntallerad vattenmiitare eller felviind vattenmiitare ska schablon debiteras med 2 500 kr/er
7.5. Fastighetsiigareslfir ner en staketstolpeintill serviceventilen.
7.6. Utskick gdfs i fortsaftningen via mail ist?illet ftir brev
7.7. Inga motioner har inkommit till styrelsen
Stiimman beslutadei enlighet med styrelsensfiirslag.
8. Styrelsensfiirslag till arvoden fiir verksamhetsirret2022
8.1. ersiittningtill styrelsenftir 2022 skall vara 35 000 kr att fiirdelas av styrelsensmedlemmar.
8.2. Ersiittningtill revisor skall vara enligt nedlagdkostnad
St?immanbeslutadei enlighet med styrelsensftlrslag.
9. Styrelsensftrslag till budget ft)r verksamhetsiret}0Z2 redovisadesoch godk?indesav st?imman.

Humlan Vatten och Avlopp Samf?ittighetsftirening.
10. Val av styrelseoch suppleanter:
10.1. Till styrelseledarndterftir 2 6r valdes Lennart Nilsson och Lars-Gunnar Nystrom.
10.2. Till styrelsensordlorandefor ett 6r valdesLars-GunnarNystrdm.
10.3. Till styrelsesuppleanter
fi)r ett 6r valdesAme Sundqvistoch Bo Westerberg
11. Val av revisor och revisorssuppleant
11.i. Till revisor fiir ett 6r valdes Sven-AkeSdderlund
I1.2. Till revisorssuppleantftir ett 6r valdesHans S6dergren
12. Till valberedning i 1 6r valdes Leif Rengman och Lennart Carlsson

13. Owiga frigor
13.1.Lars-Gunnarefterlystefler som kan hjalpa till med skdtselav anliiggningen/ledningsniitet.
13.2. Frireningen har 4 stycken linepumpar. Dessal6nas ut under tiden egna pumpen ?irp6
reparation. Det 6r inte liingre ett utbytessystem.
13.3.Extra isolerlock finns hos Leif Rengmanft)r de som inte redanhiimtat ett.
13.4.Avl?isningenav vattenmiitarnafirngerademycket bra.
14. Stiimmoprotokollet hills tillglingligt pi ftreningens hemsida samt pi Humlanvbgens SMF
anslagstavlai bdrjan av Humlanv?igen.
15. Ordfiirande ftirklarade flLrsstiimman
ftir verksamhets6ret2021 for avslutad
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