Protokoll vid årsstämma i Karup Nygårds Samfällighetsförening för Avlopp 1
24/03 -18
§1. Vice Ordförande Peter Ljung öppnade stämman.
§2. Till stämmans ordförande respektive sekreterare valdes de sittande, Peter Ljung och Ingrid Nord.
§3. Närvarande röstberättigade medlemmar var enligt förteckning 34. 50 personer närvarade på
stämman.
Debiteringslängden för årets medlemsavgift låg utlagd under mötet.
§4. Den dagordning som skickats med kallelsen fastställdes.
§5. Frågan om kallelse har skett i behörig ordning (2 veckor före stämman) besvarades med ”Ja”.
§6. Till justeringsmän och rösträknare valdes Christer Rydberg och Barbro Mohlin.
§7. Verksamhetsberättelsen var bifogad kallelsen. Stämmans ordförande frågade om den skulle gås
igenom, men stämman var enig om att det ej behövdes.
§8. Revisionsberättelsen var också bifogad kallelsen. Ingen revisor var närvarande. Stämmans
ordförande läste upp revisionsberättelsen som inte föranledde några frågor eller kommentarer.
§9. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
§10.Tidigare har sagts att föreningens arvoden följer stora Samfällighetens arvoden. Det stämmer
inte, våra är lägre. Styrelsen föreslog nu att de i budgeten angivna 50 000kr skall fördelas inom
styrelse och tillsynsmän. Det är lägre än föregående år, då det var mycket extra arbete i samband
med omläggningen av avloppet. Stämman biföll detta.
§11. Val av styrelse:
a) Ordförande – Sandra Olsson, 1 år kvar av mandattiden.
b) Kassör – Dan Berg har avsagt sig omval. Till ny kassör på 2 år valdes Per Hansson.
c) Sekreterare - Ingrid Nord, omval 2 år.
d) Ledamöter – Peter Ljung och Krister Lanemar, omval 1 år. Peter Ljung är vice ordförande.
e) Suppleant – Annelie Palm, omval 1 år och Dan Berg, nyval 1 år.
f) Revisorer – Ronny Jansson och Cecilia Larsson, omval 1 år.
g) Revisorssuppleant – Martin Ek, omval 1 år.
h) Valberedning – Pär Cederlund, sammankallande, och Anne-Marie Rosdahl, omval 1 år.
i) Tillsynsmän – som ordinarie tillsynsman fortsätter Dan Berg. Conny Brink och Georg Nolte
hjälper till vid behov.
§12. Inga motioner har inkommit.
§13. Årsavgiften fastställdes till föreslagna 2000kr. Här informerades också att föreningen med
styrelsen måste bestå 2 år efter inkoppling på det kommunala nätet. Då görs en ekonomisk
avstämning.
§14. Övrigt. Frågor om det kommunala avloppet:
- Varför ska vi inte ha kommunalt vatten utan behålla vårt eget? Svar: vi ska ha kommunalt
vatten, kommunen tillåter inte något annat. Frågan har troligen uppkommit av ett missförstånd
och gäller nog Avlopp 2, som har ett annorlunda system.
- Får vi ränta på de ca 12 miljoner kronor vi har på banken? Svar: tyvärr inte, styrelsen har
försökt.
- Kan man söka bygglov redan nu? Svar: ja.
- Kommer det anläggas serviceventiler i det nya systemet? Svar: Ja, en ventil för varje fastighet
samt en gemensam för varje väg ingår.
- Informerades att vi kommer ha ett möte med information om praktiska detaljer när vi har fått
en plan från firma Gösta Ahlquist. Det gäller hur vägarna kommer vara öppna, var vi får
parkera, placering av soptunnor, eventuell flytt av brevlådor, eventuell placering av Baja-Major
m.m.
- Informerades också att pinnar kommer lämnas ut för märkning var varje fastighetsägare vill ha
ingång av rören. Någon från styrelsen kommer också att fotografera alla tomtgränser efter
utmärkning.
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- Kommunen har en lista på behöriga anläggare som rekommenderas för arbete på egna tomten.
Vi skall försöka lägga ut den på hemsidan.
- Diskussion uppkom om de två fastighetsägare som ej betalt och gått till en jurist. Tyvärr måste
vi besvara skrivelsen från juristen, som fått lite felaktig information, och detta både försenar och
fördyrar arbetet.
§15. Beslöts att protokollet skall vara uppsatt på de stora anslagstavlorna i området senast söndag 15
april, samt läggas på hemsidan. Detta är 3 veckor efter stämman, i stadgarna står 2 veckor. Det
kanske går tidigare men planerade resor kan hindra.
§16. Stämman avslutades.

För styrelsen, 29 mars 2018
Ingrid Nord

Justeras
Peter Ljung

Christer Rydberg

Barbro Mohlin

