
Nannberga Vatten Samfillighetsftirening

Val av ordf6rande ftir stimman
Annika Nor6n valdes som ordfdrande fdr stdmman och dppnade motet.

Val av sekreterare f6r st5mman
Pia Adamsson valdes som sekreterare fdr stiimman

Val av justeringsm6n
Kjell Engstrom och Goran Jinghede tillika rostriiknare.

F6redragning av styrelsens och revisorernas berdttelse
Kersti n HagstrOm Vanberg lAser styrelsens verksamhetsberattelse.

Lars Sallanto ldser upp revisorernas berittelse.

Frtgan om ansvarcfrihet fiir styrelsen.
Styrelsens beviljas ansvarsfrihet fdr det gSngna verkamhets8ret

Ev framstdllningar frtn styrelsen eller motion frin medlemmar.
Inga motioner har inkommit.

Ersattning till styrelsen och revisorer.
Ofrjriindrad ers6ttning till styrelsen som 5r ett halvt prisbasbelopp,

samma som fdreg3ende 3r.

Of6rdndrad ersattning till revisorerna samma som fdregSende 3r.
Beslut: Godk6ndes av stiimman.
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Styrelsens fdrslag till utgifts- och inkomststatlor 2022-2023.
Kent redovisar utgifts- och inkomststat for 2022-2023. En hojning pA

10% p3 medlemsavgifterna.

Ja till f6rslaget som godkdndes.

V

Protokoll Fdreningsstimma 2022-06-18 PlatsDansbanan

8.



Val av reptesentanter i styrelsen som ska bestt av 3-6 ledamtiter
och ordfiirande Pt 1 6r.
Kerstin Jinghede har ett 3r kvar av mandattiden'
1. Robert-Nor6n och Anneli Nogelius valdes p3 2 3r (nyval)-ledamoter

2. Pia Adamsson valdes S 2 3i (omval) och ordforande 1 3r'

3. Kent Stromberg valdes 1 Ar (omval) ledamot'

4. Kerstin Hagstrom Vanberg (nyval) supplean

Val av revisorssuPpleant
Omval p3 Lars Sallinto som revisor och Olga Fomenko revisorsuppleant

Val av valberedning
Omval pA Linda-Marii Jonsson och nyval p3 Gun Sallanto

Ovriga frtgor
;;;;; unoiaoe hur lSngt kommunen kommit med kommunalt vatten-

;;h ;1tpp. 6nskan 6r a-tt styrelsen kontrollerar med kommunen hur

lSngt fram i Plan det ligger.

Roger undrade varfor soptunnan vid badet tagits bort Soptunnan 6r

borttagen PA Prov en sSsong.

Margreth onskar nSgot siitt att kommunicera ut n6r det t ex iir avbrott

pb*r"utt"ntirfftirseln.idag kommer det pe Fb-sidan och hemsidan hon

foreslSr en sms lista/kedja.

Fr8gorna 16mnas till den nya styrelsen att se over och besvara'

Besked om var trsmiitets protokoll skall finnas titlgiingligt ^ .

Protokollet kommer.tt n,[Jiirrgingligt p3 hemsidan samt i brevlSdan

vid Dansbanan senasl 2022-07 -02'
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L4. FtireningsstSmm
Ordforande tackar

an avslutas.
for visat intresse och avslutar

Annika Nor6n, ordforande ia Adamsson, sekreterare

<i &
Kjell Engstrom, justerare Go nJi e
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