
                                                       

1 

 

Protokoll fört vid årsstämma för Västra 

Kållandsö VA Ek-Förening onsdagen  

den 10 juni 2020 utomhus vid Kållandsö 

Hembygds- och Fornminnesförening. 

 

§1 Ordförande Thomas Pilhagen hälsade alla 20 personer som hörsammat 

kallelsen välkomna till årsstämman i denna orostid med Covid-19 virus. 

Deltagarna representerade19 fastigheter enligt närvarolistan.  

 

 

Inledning 

§2 Som mötesordförande valdes Thomas Pilhagen  

 

Ordförande 

§3 Som sekreterare för mötet valdes Gunnar Hjorth 

 

Sekreterare 

§4 Som justeringsmän valdes Mona Höög och Viviann Thorstensson. 

 

Justerare 

§5 Kallelsen till årsstämman som skett genom brevutskick godkändes. 

 

Kallelse  

§6 

 

Röstlängd fastställdes genom att en representant från varje närvarande 

fastighet skrev på deltagarlistan vilket blev 19 röstberättigade.  

 

Röstlängd 

§7 Dagordningen godkändes 

 

Dagordning 

§8 

 

 

Verksamhetsberättelse och balans och resultatrapport har funnits tillgänglig 

på hemsidan sedan kallelsen gått ut.  

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs i stora drag av ordföranden. 

Styrelsens årsredovisning med balansräkning och resultatrapport 

presenterades av kassören Bo Skatt. 

 

Verksamhets- 

berättelse 

 

Årsredovisning 

 

§9 Revisorernas berättelse lästes upp av Bengt Johansson. 

 

Revisions-

berättelse 

§10 Resultat och balansräkningen fastställdes och den balanserade vinsten är på 

22,32 kr som överförs till 2020. 

 

Fastställande av 

ekonomin 

§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman för verksamhetsåret 2019. 

 

Ansvarsfrihet 

§12 Styrelsens förslag på budget för 2020 presenterades av kassören Bo Skatt.   

Resultatet förväntas bli plus 488 645 kr. 

 

Budget 

§13 

 

Anslutningsavgiften för nya medlemmar beslutades till 44 100 kr + moms, 

oförändrad p.g.a att ingen amortering gjordes 2019 vilket är basen för 

avgiften. 

 

Anslutningsavgift 

§14 Medlemsavgiften beslutades till 500 kr/år ej momspliktigt, oförändrad. 

 

Medlemsavgift 

§15 Finansiella avgiften beslutades till 6 000 kr/år inkl. moms, oförändrad. 

 

Finansiell avgift 

§16 Det beslutades att avgiften för vatten är oförändrad, 23,48 kr/m3. 

Reservation gjordes för eventuell höjning, då kommunen inte beslutat om 

några VA-avgifter för året. Vid ev. höjning anpassar styrelsen priset efter de 

nya förutsättningarna.   

Avgift vatten och 

bredband 



                                                       

2 

 

Det beslutades att avgiften för bredbandsanvändningen är 110 kr/mån inkl. 

moms för aktiva månader.  

 

§17 Arvodena för styrelsen och revisor beslutades enligt valberedningens 

förslag med utgångspunkt från ett inkomstbasbelopp. 

 

Inkomstbasbelopp 2020 = 66 800 kr 

Ordförande                                            22 044 kr     33 %   av basbelopp 

Kassör                                                   13 360 kr     20 %           -”- 

Sekreterare                                            13 360 kr     20 %           -”- 

Ledamöter med suppleanter (2 577 kr) 18 036 kr     27 %           -”- 

Sociala kostnader tillkommer 

Förutsättning till arvode är att delta på mer än hälften av styrelsemötena 

Föreningsvald revisor                                999 kr vid normal revision 

 

Arvode 

§18 Val till styrelse 

Kvar som ordförande på 1 år är Thomas Pilhagen 

Kvar i styrelsen för ett 1 år är  

 Anders Lahti, Sten Ulleryd och Bo Knutsson  

Kvar i valberedningen för 1 år Bo Jansson och för 2 år Per Jonsson. 

 

Till styrelseledamöter på 2 år valdes:  

          Bo Skatt, Gunnar Hjorth och Albin Olausson 

Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes: 

          Jonny Jansson, Hans-Olof Särnqvist och Tomas Persson 

Till föreningsrevisor på 1 år valdes: Bengt Johansson  

Till revisorssuppleant på 1 år valdes: Elis Gustavsson 

Styrelsen anmälde Jörgen Johansson som utomstående revisor. 

 

Val 

Styrelse 

Revisorer 

Valberedning 

§19 Kallelse till nästa årsstämma skall ske brevledes till alla medlemmar, likt 

föregående år. 

 

Kallelse 

§20 Information / Frågestund: 

• Vattenanalyser görs periodiskt 4 ggr/år av Bo Jansson. 

Analysresultaten har visat på bra vatten. 

• På en fråga så förklarades föreningens och kommunens 

anslutningsavgifter vad som gäller vid vidarekoppling till andra hus 

på fastigheten. 

 

 

Vattenanalys 

 

Anslutnings-

avgifter 

 

§21 Ordföranden tackade alla för medverkan och avslutade stämman.  Avslutning 

 

Kållandsö den 10 juni 2020 

                               

 

Sekr. Gunnar Hjorth Ordf. Thomas Pilhagen 

Justerare: 

 

 

Viviann Thorstensson  Mona Höög  


