Arbogaåns rensning- och
vattenavledningsföretag,
Ar 1983-84 Samfällighetsförening
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Datum:

o

Arsstämma

2017-06-15

Plats och tid:

Ahllöfsrummet, rådhuset Arboga kommun
Torsdag 15 juni 2017 klockan 08.15-08.30

Deltagare:

Carl-Erik Almskoug, ordf.
Henrik Syrjälä, Arboga kommun
Stefan Andersson, Torrläggningsintressent
Christina Skantz, Ekonomikontoret Arboga kommun
Linda Pedersen, sekreterare

§l

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§2

Röstlängd
Carl-Erik Almskoug
H enrik Syrjälä
Stefan Andersson

§3

Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkänns.

§4

V al av ordförande för årsstämman
Ordinarie styrelseordförande, Carl-Erik Almskou g
väljs till ordförande för årsstämman.

§5

V al av sekreterare för årsstämman
Till sekreterare för årsstämman väljs Linda Pedersen.

§6

Val av två justerare
H enrik Syrjälä och Stefan Andersson utses att justera
årsstämmans protokoll.

§7

Verksamhetsberättelse för år 2016
Verksamhetsberättelsen för år 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.
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Ekonomisk berättelse för år 2016
Ekonomisk berättelse för år 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.

§9

Revisionsberättelse för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljas.

§ 11

Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter om väljs Henrik Syrjälä,
Kent Gattinger och Mikael Pettersson för två år.

§ 12

V al av suppleanter
Till styrelsesuppleanter om väljs Mimmi H odzic och
Anders Röhfors för två år.
Kungsörs kommun uppmanas att utse suppleant.

§ 13

Val av ordförande i styrelsen
Till ordförande för styrelsen omväljs Carl-Erik Almskoug för ett år.

§ 14

Val av kassör
Ekonomikontoret, Arboga kommun ansvarar för
ekonomiredovisningen . Kassör är tekniska förvaltningens ekonom
Christina Skantz.

§ 15

V al av revisorer
Till revisorer om väljs Jan-Erik Isaksson och Torsten Andersson
för ett år. Revisorssuppleant för ett år är vakant då inga förslag
framförs.
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§ 16
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Mätningar av sjögull, temperatur, nivå och bottensektion

Mätningar av sjögull gjordes senast 2015.
Mätningarna ska enligt tidigare beslut genomföras vart tredje år.
Mätningarna kompletteras med vattentemperatur 15 april och
15 maj för att kunna järnföra med åns nivå under växtens
etableringsfas.
Avläsning sker vid peglarna vid Herrgårdsbron.
§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor framförs.
§ 18

Stämmans avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar årsstämman
avslutad.

Underskrifter

Henrik Syrjälä
Justerare

Linda Pedersen
sekreterare
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Stefan Andersson
Justerare

