Flicksäter vatten ekonomisk förening
Mötesprotokoll till bildande av Flicksäter vatten ekonomisk förening 2012-05-29.
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Mötet öppnat kl 19 00.
Till ordförande för vattenmötet valdes Gunnar Lidell.
Till sekreterare för vattenmötet valdes Juhani Koivuranta.
Till justerare för vattenmötet valdes Christer Magnusson och Tomas Andersson.
Dagordning fastställd enligt kallelseblad.
Information om kanaliseringen av vatten och förklaringar av det som framgår av
kallelsebladet gavs av ordföranden Dag Nilsson i interimsstyrelsen för Flicksäter
vatten Ekonomisk förening.
7. Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda Flicksäter Vatten Ekonomisk
Förening.
8. Föreningen Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening förvaltar vattensystem till
fastigheter i områdetväster om Forsane i Frändefors socken. Föreningens ändamål främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med eget vattensystem
tillhandahålla högkvalitativt vatten. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom
att nyttja föreningens tjänster.
9. Styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.
10. Till styrelsen valdes med mandatperiod för ledamot på 2 år, Carl Göran Groth,
Fredrik Hagman och Dag Nilsson och med mandatperiod på 1 år, Ingvar Bratt, Anders
Bengtsson och Juhani Koivuranta.
11. Till styrelsens ordförande valdes Dag Nilsson.
12. Till revisorer valdes, Ingmar Nilsson och Lars Rapp.
13. Till revisorssuppleanter valdes, Christer Magnusson och Christer Eriksson.
14. Till valberedningen valdes, Dan Andersson, Ingvar Oskarsson och Johan Friberg.
15. Arvodering till styrelsen är, 500 kronor till ordföranden och 1000 kronor till kassören.
16. Avgifter vid enskild vattenledningsanslutning över 600 meter eller 400 meter och
väggenomgång får styrelsen överrenskomma med sökande till föreningen om
eventuell medfinansiering. Kostnad innanför tomtgräns bekostas av respektive
markägare. Kalkylerade kostnader är beroende av antalet anslutna till föreningen,
beräknad vattenkalkyl är 50000 kronor med det antal anslutna som är registrerade i
dags dato. tänkt startinsats vid fullt stöd är 5000 kronor som betalas till föreningen
vid start av byggnaden. Tillkommande hushåll under byggnation har en extra avgift
på 2000 kronor till föreningen och tillkommande efter byggnation samma avgift samt
samma kostnader som ursprungliga delägare plus alla anslutningskostnader.
17. Övriga frågor. Hur tvingad är man att använda tjänsten? Det finns inget tvång. När är
sista datum för intresseanmälan? Innan vattenfalls planläggning.
18. Stämmoprotokoll förvaras hos ordförande.
19. Mötet avslutat.
Kontrollerad och justerad: Christer Magnusson
Tomas Andersson

