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Ekerö 

Protokoll fört vid Vattenföreningen Hagens extra årsmöte
 

den 9 april 2014 i Träkvista skola
 

Närvarande:	 Björn Edman Lena Thunman Arnulf Langlet 

Stefan Essen Maria Jynge Sigge Baumgarten 

Ingvar Akesson Svante Ringström Johan Brunskog 

Stefan Tjärnkvist Monica Sundman Henrik Stranne 

Tomas Comstedt Peter Baeling 

§ 1. Mötets öppnande 

Det extra årsmötet öppnades av ordförande Björn Edman 

§ 2. Mötets behöriga utlysande 

Kallelse till stämman hade utdelats i brevlådorna den 3 mars. Mötet fann det extra 

årsmötet vara behörigen udyst 

§ 3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

§ 4. Val av ordförande och sekreterare 

Valdes Björn Edman att leda det extra årsmötet och Peter Baeling att föra protokoll 

§ 5. Justering av röstlängd 

Då alla deltagare är delägare i vattenföreningen fordrades ingen justering av rösdängden... 
Sigge Baumgarten företrädde nio röster för Lundhagshöjdens samfällighetsförening 

§6. Val av justeringspersoner 

Valdes Tomas Comstedt och Maria Jynge att vara justeringspersoner 

§7. Styrelsens förslag 

Det upprop styrelsen skickade ut för att hitta personer som är villiga att engagera sig i 

vattenföreningen gav en svarsfrekvens på ca en tredjedel av delägarna. Flera delägare 
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kunde tänka sig att ingå i styrelsen och många kunde tänka sig att delta i det praktiska 

arbetet på olika sätt. 

Sittande styrelse föreslår därför att ytterligare ledamöter adjungeras till styrelsen enligt 

vad stadgarna tillåter för att underlätta kommande succession. Styrelsen föreslår också 

att en revisorssuppleant utses, någon suppleant har inte utsetts på många år trots att 

stadgarna föreskriver detta. 

De delägare som är villiga att delta i det praktiska arbetet är noterade och kommer att 

höra av styrelsen då behov fInns. 

§8. Val av ordförande för 2014 

Valdes med acklamation Björn Edman att vara föreningens ordförande för ett år 

§9. Val av styrelsemedlemmar, suppleanter och adjungerade 

Maria Jynge valdes till kassör för två år 

Arnulf Langlet omvaldes till ledamot för två år 

Henrik Stranne valdes till suppleant för två år 

Stefan Essen och Kjell Järveborg adjungerades till styrelsen för ett år 

Följande personer är redan valda för ytterligare ett år: 

Kaj Ahlqvist, sekreterare 

Johan Leire, ledamot 

Peter Baeling, suppleant 

§10. Val av revisorer 

Omvaldes Johan Brunskog och Thomas Kindström till föreningens revisorer och valdes 

Ingvar Akesson till revisorssuppleant, alla för ett år 

§11. Val av valberedning 

Valdes Marianne Heed Miskar, Lena Thunman och Kjell Pettersson att vara 

valberedning 

§12. Budget för 2014 

Styrelsens budgetförslag föredrogs av Lena Thunman. Det hade framlagts på ordinarie 

årsmöte. Budgetförslaget godkändes av närvarande delägare. 
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§ 13. Mötets avslutande 

Föreningen tackade Lena Thunman för mångårigt träget kassörs- och bokföringsarbete 

och överräckte rosor som tecken på föreningens varma uppskattning. Den avgående 

styrelsen tackades av delägarna för den uppnådda driftsäkerheten 

Som inga fler frågor förekom avslutades mötet. 

Vid protokollet: 

Peter Baeling 
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