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ProtokoU fort vid Vattenforeningen Hagens otdinarie arsmote den 14 mars 2017 i
Trakvista skola
Narvarande:
Kaj Ahlkvist
Maria Jynge
Jan Andersson (foretrader nio roster enHgt fullmakt)
Thomas Heed Miskar
KjeU Jarvenborg

Henrik Stranne
Georg KuUgren
Johan Brunskog

§1
Forklarades motet oppnat och valdes Kaj Ahlkvist att leda dagens arsmote.
§2
Kallelse till arsmotet hade utsants med e-post till delagarena den 12 februari med
stadgeenhga handUngar udagda pa foreningens hemsida. Motet forklarade att motet var
behorigen udyst.
§3
Motet godkande den foreslagna dagordningen, som upprattats i enlighet med stadgarna.

FaststaUstaUdes rosdangden enUgt den udagda narvarolistan
§5
Valdes Thomas Heed Miskar och Jan Andersson att vara justeringsman och rostraknare.
§6
Foredrog Kaj Ahlkvist styrelsens verksamhetsberattelse och Maria Jynge redovisade
2016 ars ekonomiska utfall. Det noterades att elkostnaden varit ovanligt hog, tydande pa
en hog tillganglighet och en torr sommar. Drifttiden hade utstrackts till den 16 oktober,
att jamfora med den stadgeenliga drifttiden 1 oktober.
§7
Valdes KjeU Jarveborg att leda motet under fragan om resultat-och balansrakningens
faststaUande och fragan om styrelsens ansvarsfrihet
§8
Johan Brunskog redovisade revisoremas undersokningar och slutsatser. Inga
anmarkningar fanns rorande styrelsens arbete, resultat- och balansrakningarna foreslogs
faststaUas och att styrelsen matte beviljas ansvarsfrihet for verksamheten 2016.

Arsmotet faststallde resultat- och balansrakningarna och bevHiade styrelsen ansvarsfrihet
for verksamheten 2016. Det noterades att styrelseledamoterna ej deltog i beslutet.
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§10
Atertog Kaj Ahlkvist ordforandeskapet och redovisade styrelsens forslag till budget for
2017 och berorde vilka underhaUsarbeten som vore kanda. Arsmotet godkande
budgetforslaget for 2017, innebarande en oforandrad driftavgift pa 500 kr/delagare.
§11
Valberedningen har ej inkommit med forslag till styrelseledamoter. Marten Aman och
Arnulf Langlet har anmalt att de ar forhindrade att deltaga i styrelsearbetet. Styrelsen
foreslar att Peter Dahlquist valjes till ny styrelseledamot och att Stefan Essen valjes tiU
sekreterare. Ovriga styrelseledamoter star tiU arsmotets forfogande
§12
Arsmotet valde Kaj Ahlkvist att vara Vattenforeningen Hagens ordforande.
§13
Arsmotet valde Stefan Essen att vara sekreterare, Maria Jynge att vara kassor, Peter
Dahlkvist och Johan Leire att vara ledamoter, Henrik Stranne och Peter Baeling att vara
suppleanter
§15
Valdes Johan Brunskog att vara foreningens revisor for aret 2017
§16
Valdes Georg KuUgren att vara valberedare
§17
Inga ovriga forslag finns fran styrelsen, inga motioner hade inkommit. KjeU Jarveborg
framhoU att drifttiden matte utstrackas sa langt som mojUgt utover den stadgeenhga
tiden. Kaj Ahlkvist anmalde att planerad sasongstart ar den 23 aprU och att driften pa
hosten matte avgoras av vadret.
§18
Som inga ovriga fragor forekom avslutade ordforanden arsmotet.
Ordforande
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