
Alhuh"et\s V4stra Vatte"förening 

~,\)ml\\}I\ ftt\t, årgmöt~t i o~o t-.löckar1 11 .00. vid bryggan i Västra viken 

Nt~-...-."~t ~~, --Ål\\t' ~1\1\\: 111@11,I WM~bih" I\ ti m:h L~). Hå"011 Håueby ( 1.12), Oai;id Ashby 

\\~""~" --.. 11\ (' . ui. l~\M W1J~11 ( \ . \8}, ~0ta1 lf\å Sd1r~l"8f Po11tus s~rmun ( 1: 19 och 1:29), 

"'"'""' I\~\. \ ' \ ~ \) Mt1JilJ 8.-hjJ\}u ( l., ~I Stl@ l\åd~lln ( 1:26), Ha11s Melander ( 1 · 27 och 1 :28), 

\..1\1\\• ~• tl"l\~m~• n .!O), Ml~"' ' kull~rg A«neta l(ulllN!t1 (1:37), Göran Henecke/Anette Larsson 

"~'"'""~ t l 3~). \\I'-'"'' 1''!.µl\111\.i J\)h~nmm ( l :39\ och H&t\S thunholm ( 1:40 och 1:-4 1) fullmakt till 

' "'~'"' ~~~l\d h}ht"'l\}11 

•~• -An,_. '-.,~\\( h3h,@~ ,~ t~u mn,en oth öptJnade mötet 

t ~~""••\de ev det"tdnl~ 

\}~\"h,k~ l\ldU"J~s 

i , "-' ·~ 

• \}l\1tui a11Jt? l\>1 il, ,111J t~t - m0tet ~•Ide Per-Arne t<reit i, 

• ~-\,~\•t&rt' 1\)1 ~nmölel mötet ~Ide Susann Asplund Johanuon. 

• t\>t p1~hl~'\•l\j\lste 1@l'\" att denutl>m f\l•~ ar som ,~t, alm.tre - mötet valde M,ka~ 
.,_ut\~ U\.i\ lU~et, Ht,iflb\ 

4' . ""'-' \)tt\ H"1t4~t ,l~tt I ~ö•i& tid 

t-.~l~l, 40 \.)\.4, h.111dh1'1" ' , ~lc~8\ie\ ut ~'"" 3 juli ~~(}. M ötet ans'& att "alte4e st.ett i ~~ onining . 

.-;\,\11'•\tt\i~il l"\\~h\.\lMe-s t " ..-1 upp.\ll-l Oet 1,,,11 "'~lem,11ar ttån 18 t.1st~heter nän.arand-e, ~.ara, en 

h1\1111-,,t {,., \l\i4'11 u1,,te1 11~1\-.1111111ie\ 

" St~, """'11lt•'4•'1lberiltt-.ln ~ ~,04,,isli: ~ 

t'('lt ~~,e t<~"'lt t h~i''-~ Je11 uh~l\.-i..a'"te l\)tv.11t1,1og~bff.\ttetsen, bland annat .1tt tomt 1: rn h.kie 

~,,,11\tlh ,,, h ~•t tumt l U! n,l~h ""' anslulrt Oånn~ tader s, stemet , pn11,,p alla too1te( sun, ~an 

,'d\ ~ t l~ll\l)li«-' ~" 11)"1.t\Ha St\ 1'f>h.-.1 ha t bytt \ient,lt"r ent111t UJ1Pli1 <Ag ft.\n förra året'S .\rsmöt-e Re,i.ln 

1 l11lo,l11t11-~, titt m~t.t h1Je Pet .\n\tt "v4 t •~~"'t t._,,.. Jt ~~1 ~önl , 1 h.11 h.at"\ med 

.,,m,,~~~•\h~, \l"Ml \.,\i~I\ \Xh ~\}111111,111"1\ th dl\l@h .. t- a,~\ ll\l fvn,'.ll\n,l\'1Sbe4'3ttflSen) H.an 

,., ~"J.o •~ wm ttbrt~t mtl,t hll-11 pum~1 >kh mk~ ,h- nv \t-11 J)\_11np 1.amt .a~ttt S-.)(ll p.lböfy.ab 

111\l'tl ~,, "'''•""'· l1t!11 

\ 111 \\te1 l 1',t>mar h'l'fl\ln ~ ,if'll \.11, \. t. '- -4dl" .. ~011vmh\J re,lu\l~n1{\il'n t 11 .-, tt .1 Jf'b,1 ern~ I~\ ut 

11,,,,I ~11lfl\t11'"'1 13v 11\\.,,1~ ~\ ,,\> l' \.11\\i\ M,,tf'l'tf't t~ ~ .1n\tt' U1hif'du\tt .1, ~ \l\~ r ~ et p.\ ~t\Jnd .i, 

, l'll\\tl1\-t~ , \I\ ,.,t,. '"11 h Wf"'k~ .,11 1k t•h , ,, c-n \.\.\tt l~l.attst>r.•i , "" , ,41.1,1,\1 

I ,'\\ ~lh"t\~-.\i.-1 Jth•I\~, l,,ttt><, 1,11 h.-1,,Uh\g,m,~ 

1 



7. Revisorernas berittelse 

Hans Melander läste upp revisionsberättelsen som tillstyrkte att balans- och resultaträkning samt 

resultatdisposition godkänns och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

8. Fr.\ga om fastställande av balans- och resultaträkning 

Mötet fastställde balans- och resultaträkningen. 

9. Fr.\ga om ansvarsfrihet för styrelse och övriga funktionärer 

Mötet beviljade styrelsen och övriga funktionärer ansvarsfrihet. 

10. Fastställande av budget och irsavgift 

Christer Ernemar föredrog det utskickade förslaget till budget och årsavgift. Årsavgiften föreslogs 

höjas till 300 kronor. Styrelsen har budgeterat för ett underskott på dryga 15 000 kronor, med 

anledning av inköp av ny pump och pumpstyrning. 

Håkan Hådeby väckte fråga om inköp av ytterligare en ny stor pump. Den lilla pumpen som vi har 

som extra pump, och som nu används till dess den nya stora pumpen har installerats, är 28 år 

gammal och har stått så länge (den har endast gått en säsong) att det är risk för att fettet har torkat 

och det är osäkert hur länge den kommer att hålla. Förslaget stöddes av Hans Melander och även 

Hans Thunholm (i fullmakt till Susann Asplund J). Per-Arne framhöll att ett alternativ är att reparera 

den gamla stora pumpen. Han påpekade också att tanken hela tiden har varit att lilla pumpen ska 

fungera som reservpump, och att det kommer krävas cirka 1 000 kronor per fastighet om vi ska köpa 

in ytterligare en stor pump. Madjid Behdjou föreslog extra utdebitering på 500 kronor och att 

styrelsen utreder vilket alternativ som är bäst och ges mandat att utdebitera ytterligare 500 kronor 

om det behövs (ändrades senare till 500 kronor i år). I den efterföljande diskussionen var det flera 

som uttalade stöd för inköp av ytterligare en ny stor pump, men efter att den pump vi nu har inköpt 

har installerats och funktionen har utvärderats, dvs. inte inköp av ytterligare en stor pump i år, 

därmed skulle extra utdebiteringar kunna spridas på ett par år. Per-Arne sammanfattade alternativen 

som diskuterats och vägen framåt: 

Alternativ för pumparna 

1. installera nya stora pumpen och re
1
novera gamla stora pumpen 

2. installera nya stora pumpen och ha gamla lilla pumpen som reserv 

3. förslag om att köpa in ytterligare en stor pump, och växelköra de två stora pumparna. 

Alternativ för extra utdebiteringar 

1. utdebitering kan göras i etapper, t ex 500 kronor nu, men det kommer inte vara tillräckligt 

för inköp av ny stor pump i år 

2. ingen extra utdebitering utan vi beslutar enligt alternativ 2 ovan angående pumparna 

3. ta ut extra debiteringar under några år för att sedan köpa in ny stor pump. 

Efter ytterligare diskussion framkom att även rörkopplingarna vid pumphuset måste bytas, förutom 

elkopplingen. Vidare framhölls att pumphuset borde förstoras något. Allt detta bör förberedas inför 

inköp av ytterligare en stor pump. 
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Mötet beslutade att byta till ytterligare en ny stor pump, efter utvärdering av den som nu har 

inköpts, att rörkopplingarna ska göras om, att elstyrningen ska ordnas med direktstart och 

elinstallationer ses över, att se över hur pumphuset ev. kan förstoras samt att kranarna ska ha plats 

inne i huset. 

Beslutades att godkänna budgetförslaget med tillägget att ta ut extra debitering på 500 kronor i år 

och 500 kronor nästa år, utöver avgiften som höjs till 300 kronor. 

11. Arvoden för styrelsen och övriga funktionärer 

Mötet beslutade om oförändrat, dvs. inget, arvode. 

12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 

Valberedningen föreslog: 

• Omval av Per-Arne Kreitz som ordförande på ett år. 

• Nyval av Katarina Schyberg som kassör på två år. 

• Omval av Stig Bäckelin och Jan Baldefors som suppleanter på ett år. 

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag. 

13. Val av revisorer jämte suppleant och valberedning 

Mötet valde Hans Melander och Björn Nordbäck som revisorer och valberedning på ett år, båda 

omval. Mötet valde Hans Thunholm, omval, som revisorssuppleant på ett år. 

14. Inkomna motioner 

Det hade inte inkommit några motioner. 

15. Övriga frågor 

Det fanns ingen övrig fråga. 

16. Mötets avslutande 

Per-Arne Kreitz tackade och avslutade årsmötet. Han framförde ett stort tack från föreningen och 

styrelsen till avgående kassören Christer Ernemar, som efter 18 år som kassör inte stod till 
förfogande för omval. 

Vid protokollet 

~~~:J2d~~ 
Justeras 

Håkan Hådeby 
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