PROTOKOLL
fört vid årsmöte i Norsesunds VA Samfällighetsförening (NOVA) den 27 mars 2017 på
Stationen Café & Kök.
Närvarande: Staffan Görander, ordförande, Anna-Karin Ågren, Catharina Wikloff. LO
Nilsson, Stefan de Fine Licht, Bernhard von Below, Mikael Persson, Håkan Torén, Annelie
Homberg Berg, Rolf Eriksson, Yvonne Arvidsson, Johan Höjesjö, Per-Ola Ohlsson, Ulrika
Hägglund och Gösta Hallin (fr o m p 8)
1. Mötets öppnande
Staffan Görander hälsar välkommen.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs. Beträffande övriga frågor se nedan under punkten 17.
3. Val av ordförande vid mötet
Staffan Görander utses till ordförande.
4. Val av sekreterare vid mötet
Catharina Wikloff utses till sekreterare.
5. Val av två justeringsmän
Håkan Torén och Bernhard von Below utses till justeringsmän.
6. Godkännande av ev. fullmakter
Det antecknas att det inte lämnats in några fullmakter.
7. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet är behörigen utlyst.
8. Styrelsen och revisorernas berättelser
Ordföranden föredrar verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
Ordföranden redogör för bakgrunden till Rolf Erikssons önskemål om att Nova avstår del
av Ga 10:s servitut vid Karosseriet. Det konstateras att berörd fastighet nu är såld. Mötet
beslutar att pröva frågan först om den nye fastighetsägaren kommer med en egen
framställan.

11. Ersättning till styrelse, revisorer och tillsynsman
Ersättning ska inte utgå till styrelse och revisorer. Mötet beslutar att tillsynsmannen,
Gösta Hallin, ska få ersättning med 1 000 kronor även 2017.
12. Styrelsens förslag till budget för 2017, samt debiteringslängd.
Novas ekonomi är god och styrelsen föreslår därför att årsavgiften sänks till hälften.
Mötet beslutar att fastställa den föreslagna budgeten och debiteringslängden.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
Det konstateras att Anna-Karin Ågren, LO Nilsson och Catharina Wikloff valdes till
ordinarie ledamöter för två år vid årsmötet 2016.
Christina Holm och Mikael Persson (båda nyval) väljs till styrelseledamöter för två år.
Mikael Persson väljs dessutom till ordförande för ett år.
Stefan de Fine Licht (tidigare ordinarie ledamot) och Petter Gabrielsson (nyval) väljs till
suppleanter för ett år.
14. Val av två revisorer och en suppleant
Ulrika Hägglund och Hrund Yr Hannesdottir väljs om som revisorer för ett år. Annelie
Holmberg Berg väljs om som suppleant för ett år.
15. Val av valberedning
Anna Frost och Johan Höjesjö väljs om som valberedning
16. Bredband via fiber
Ordföranden lämnar en kort lägesrapport, varvid konstateras att Alingsås Energi nu
skickat ut ett kampanjerbjudande om installation av fiberkabel.
17. Övriga frågor
a) Ordföranden informerar om att det finns ytterligare fastighetsägare som nu vill
ansluta sig till Novas system. Kommunen har emellertid meddelat att anläggningen för
närvarande inte rymmer fler fastigheter.
b) Ordföranden redogör för sina kontakter med Gunnar Hessius hos Skandinavisk
kommunalteknik.
LO Nilsson och Håkan Torén redogör för sina kontakter med Askims Pumptekning, det
företag som oftast anlitats vid pumphaverier.
Mikael Persson informerar om att kommunen ska undersöka kapaciteten i sjön för att
kunna ansluta ytterligare fastigheter, men för närvarande är det stopp för nya
anslutningar.

c) Staffan Görander meddelar att den extra pumpen kan förvaras hos honom även i
fortsättningen.
d) Den nya styrelsen får i uppdrag att överväga inköp av ytterligare en reservpump, att
följa upp kontakten med Skandinavisk Kommunalteknik, att utse en teknikansvarig samt
att undersöka omfattningen av den försäkring som Nova tecknat.
18. Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer att hållas tillgängligt på anslagstavlan vid stationen samt på
hemsidan ”norsesund.nu”.
19. Mötets avslutande.
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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