Protokoll fört vid årsmöte med Idala avloppsförening den 31 maj 2012 i Håforsgården
Närvarande: ca 100 personer
§ 1. Mötet öppnas av interimsstyrelsens ordförande Håkan Johansson.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Ingemar Johansson valdes som ordförande för mötet.
§ 4. Christina Åkesson valdes som sekreterare för mötet.
§ 5. Lars Lansing och Paul Karlsson valdes att justera protokollet.
§ 6. Mötet beslutade att bilda en förening.
§ 7. Thomas Ottosson informerade om beräknade kostnader m m för kommunalt avlopp, eget
avlopp och kostnader som Torpa och Myra avloppsföreningar har, enligt bilaga A till
protokollet.
§ 8. Lennart Mårtensson redogjorde för träffar med kommunen varav framkom att vårt
område omfattar 219 fastigheter och ca 150 fastigheter kommer att behöva åtgärdas. Enskild
fastighetsägare har, efter anmodan, 9 månader på sig att åtgärda egen avloppsanordning.
Bildas en förening kan den ansöka om dispens. När ansökan lämnas in till kommunen ska en
projektplan skickas med för att visa att föreningen är aktiv.
§ 9. Beslutades att föreningens namn ska vara Idala avloppsförening, ekonomisk förening.
§ 10. Stadgarna fastställdes, enligt bilaga B till protokollet, med följande tillägg: § 2- Två
dagars eget arbete per år för medlem. § 6 - Insatsbeloppet är 100 kronor. § 7 Medlemsavgiften
är 1000 kronor.
§ 11. Till ledamot på 2 år valdes Lennart Mårtensson, Ingemar Johansson, Håkan Johansson
och Mia Berg. Till ledamot på 1 år valdes Thomas Ottosson, Arne Georgsson och Susanne
Mårtensson. Till ordförande på 1 år valdes Lennart Mårtensson.
§ 12. Arvode till styrelsen ska utgå för resekostnader och utlägg som respektive ledamot i
styrelsen har för föreningen.
§ 13. Christina Johansson och Ulrika Andersson valdes som revisorer.
§ 14. Till valberedning omvaldes Tommy Andersson, Lena Axhamre och Lars-Erik Larsson
med Tommy Andersson som sammankallande.
§
15. Ansökan om medlemskap lämnas in till föreningen senast 31 augusti.
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