Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Norsesunds VA-samfällighetsförening
2015-03-23
§ 1 Staffan Görander förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Det utsända förslaget till dagordning fastställdes.
§ 3 Staffan Görander valdes till ordförande vid mötet.
§ 4 Per Blomberg valdes till sekreterare vid mötet.
§ 5 Anna Frost och Bernhard von Below valdes till justeringsmän.
§ 6 Det noterades att inga fullmakter inkommit till styrelsen.
§ 7 Mötet beslutade att detsamma blivit korrekt utlyst.
§ 8 Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs.
§ 9 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.
§ 10 Det konstaterades att inga framställningar från styrelsen eller motioner från
medlemmarna inkommit.
§ 11 Mötet beslutade att inga särskilda ersättningar skall utgå till styrelsens
ledamöter. Däremot äger den tillsynsman som utsetts uppbära ersättning med
motsvarande belopp som tidigare år.
§ 12 Styrelsens framlagda förslag till budget godkändes. Mötet beslutade att
årsavgiften för innevarande verksamhetsår skall fastställas till kronor 800:-.
§ 13 Staffan Görander omvaldes till ordförande under en mandatperiod om två år.
Vidare omvaldes Stefan de Fine Licht till ordinarie styrelseledamot under en
mandatperiod om två år. Det konstaterades att Anna-Karin Ågren, Gunnar Köhlin och
Per Blomberg vid föregående årsmöte valdes till ordinarie styrelseledamöter, varför
de har ett år kvar av sina mandat. Slutligen omvaldes Bernhard von Below och Max
Zamanian till styrelsesuppleanter under en mandattid om ett år.
§ 14 Ulrika Hägglund och Hrund Yr Hannesdottir omvaldes som ordinarie revisorer
under ett år med Anneli Holmberg som revisorssuppleant likaledes under ett år.
§ 15 Mötet beslutade att till valberedning omvälja Anna Frost och Johan Höjesjö.
§ 16 Under punkten övriga frågor redogjorde Staffan Görander för den offert för
anslutning till bredband via fiber som styrelsen inhämtat. Efter en lång diskussion
uppdrog mötet till den nya styrelsen att arbeta vidare med denna fråga oaktat den
delvis ligger utanför NOVAS ordinarie verksamhetsområde.
§ 17 Det beslutades att mötesprotokollet skall hållas tillgängligt på anslagstavlan vid
Norsesunds station och på www.norsesund.nu.

§ 18 Då inget övrigt förekom förklarades årsmötet avslutat.
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