
Protokoll fört vid Idala Avlopp, Ekonomisk förenings årsmöte den 14 

juni 2018 i Håforsgården 

§ 1. Mötet öppnades av ordföranden Lennart Mårtensson, som hälsade alla 

välkomna till årsmötet. 

§ 2. Ingemar Johansson valdes som ordförande och Christina Åkesson som 

sekreterare för årsmötet. 

§ 3. Närvarande röstberättigade, 40 stycken, avprickades mot medlemsregistret, 

vilket godkändes som röstlängd, bilaga till protokollet. 

§ 4. Lars Lindahl och Bert-Olof Olsson valdes att justera protokollet.  

§ 5. Årsmötet ansågs utlyst i behörig ordning. 

§ 6. Dagordningen fastställdes. 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen lästes upp och 

godkändes. 

§ 8. Årsmötet fastställde resultaträkning och balansräkning samt att vinsten, 1675 

kronor, förs över till nästkommande år och balanseras i ny räkning. 

§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

§ 10. Med anledning av att styrelsens arbete till viss del övergår i en driftsfas 

fastställer årsmötet ett årsarvode på 90 000 till styrelsen. Årsmötet gav styrelsen 

ansvar att fördela arvodet. 

§ 11. Medlemsavgiften för 2018 fastställdes, oförändrad, till 1000 kr. Serviceavgiften 

uppgår till 1500 kr/fastighet för de medlemmar som har beställt vatten och avlopp och 

750 kr/fastighet för de som bara har en nyttighet.  

§ 12. Årsmötet beslutade att styrelsen ska utgöras av sju ledamöter fram till slutet av 

nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 13. Årsmötet beslutade att välja följande personer till styrelse fram till slutet av 

nästa ordinarie föreningsstämma: 

Ordförande  Lennart Mårtensson  Omval 1 år 

Ledamöter  Anders Klingberg  Omval 2 år 

  Christina Åkesson  Omval 2 år 

  Tommy Andersson  Nyval 2 år 

  Ingemar Johansson  Kvar 1 år 

  Håkan Johansson  Kvar 1 år 

  Britt-Marie Ståhl Stigsson Kvar 1 år 

 



§ 14. Per Widell valdes till revisor och Malin Karlsson som revisorssuppleant, till 

nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 15 Arvode, utgår enligt räkning, till revisorerna. 

§ 16 Till valberedning omvaldes Lena Axhamre Josefsson, Lars-Erik Larsson och 

Marie Georgsson Lindfors med Lena Axhamre Josefsson som sammankallande. 

§ 17 Årsmötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.  

 

 

Ingemar Johansson   Christina Åkesson 

ordförande    sekreterare 

 

 

Lars Lindahl   Bert-Olof Olsson 

justerande    justerande 

 

 


