Protokoll fört vid Vattenföreningen Hagens ordinarie årsmöte
den 31 mars 2022 i Träkvista skola
Närvarande:
Jan Andersson
Johan Brunskog
Krister Allansson
Stefan Essén
Peter Baeling
Stefan Jeppsson
Mattias Engström

Rullerumsvägen 28
Hagens Backe 16
Felixvägen 3
Jungfrusundsvägen 69
Lundhagsvägen 39
OA vägen 11
Lundhagsvägen 8

§1
Mötet öppnades av ordf. Krister Allansson
§2
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§3
Mötet godkände den föreslagna dagordningen som upprättats i enlighet med stadgarna.
§4
Fastställställdes röstlängden enligt närvarolistan ovan.
§5
Till justeringsmän valdes Jan Andersson och Johan Brunskog
§6
Krister Allansson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och Stefan Jeppsson redovisade 2021
års ekonomiska utfall med balans- och resultaträkning. Föreningen har 117 medlemmar per 1 jan
2021
§7
Krister Allansson valdes att leda mötet under frågan om resultat-och balansräkningens
fastställande och under frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§8
Johan Brunskog föredrog revisorernas undersökningar och slutsatser. Styrelsens arbete
befanns vara utan anmärkningar. Revisorerna föreslog att presenterade resultat- och
balansräkningarna skulle fastställas och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år
2021.
§9
Mötet biföll revisorernas förslag enligt §8.
Vid detta beslut deltog ej närvarande styrelesemedlemmar.
§10
Det beslutades att Styrelsearbetet skall vara oavlönat.
Det beslutades även att styrelsen även fortsättningsvis bjuds på en gemensam årlig middag.

§11
Inga inkomna motioner.
§12
Valberedningens förslag till styrelseledamöter innebär att styrelsen får följande sammansättning:
Krister Allansson
Georg Kullgren
Mattias Engström
Torbjörn Söderholm
Peter Baeling
Niklas Fridh

ordförande
ledamot
sekreterare (ersätter avgående Stefan Essén)
kassör (ersätter avgående Stefan Jeppson)
suppleant
suppleant

Mötet biföll förslaget.
§13
Valdes Johan Brunskog att vara föreningens revisor för året 2019.
Valdes Jan Andersson att vara 2:e revisor
Valdes Georg Kullgren att utse valberedning inför nästa årsmöte.
§14
Presenterad budget för 2022 godkändes av mötet.
§15
Då inga övriga frågor var vid handen avslutade ordföranden årsmötet.
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Krister Allansson
Ordförande

Stefan Essén
Vid protokollet

Justeras:
Johan Brunskog

Jan Andersson
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