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1.
Mdtets dppnande
OrdftirandeHansBergstdm dppnarmdtet med att hiilsa mdtesdeltagarna
viilkomna.
2.
Val av mdtesordfbrande
HansBergstr0mvaldestill m0tesordfiirande
3.
Val av mdtessekreterare
StureKarlssonvaldestill mdtessekreterare.
4.
Val av justerare
Uno Ogrenvaldesatt tillsammansmed ordftirandenjusteraprotokollet
5.
Behdrig utlysning av irsmdtet
Konstaterades
att m<itetutlysts i behiirig ordning.
6.
Styrelsensredovisningshandlingar fir verksamhetsiret
Per Hammatstrdm,HansBergstrdmoch StureKarlsson redovisar,skriftligt och muntligt,
redovisningshandlingar
och verksamhetsberiittelse
7.
Revisoremas berflttelse
Uno Ogrenftiredrarrevisorernasrapport.Konstaterasatt handlingarnatir ftirda enligt god
redovisningssedsamtatt revisorematillstyrker ansvarsfrihetftir styrelsen.

8.
Faststillelse av balans- och resultatrflhing.
PerHammarstrdmpresenterade
balans-och resultatriikningen,somgodkiindesoch ladestill
handlingama.
9.
Ansvarsfrihet fdr styrelsen.
M<itetbeslutadeaff ge styrelsenansvarsfrihet.
10.
Beslut i anledningav vinst eller firlust entigt faststilld balansrilming.
Aretsftirlust p6'35.575kronorftirs 6vertill denldpandeverksamheten
ZO1O.
lt.
Ersittning till styrelsen och revisorerna.
Besltitsatt kass<irens
arvodeskasiittastill4000 kr ochordftirandens
och sekreterarens
till
2000kr vardera.
Inget arvodeutgir till revisorerra.
12.
Ftirslagtill budgetfiir 2011.
PerHammarstrdmpresenterade
frrslag till budgetfttr 2011. Styrelsenftireslogatt den
differentieradefastavattentaxanskaersiittasmed en enhetligfast taxa.pfter Jmfattade
diskussioneroch omrdstningbesliitsatt denfasta taxan skivara 800kr per dr,Jiir alla
medlemmar,och att den riirliga toxon, allts,frvattenpriset,hagst30 kr/tebm
13.
Val av styrelseledamdteroch suppleanter
Arsmdtetlyckadesinte viilja ny kassor,varftir densenarenyvaldavalberedningen
(sepkt 15)
tillsammansmed ordfiirandeoch sekreterare,fick i uppdragatt ftirs<ika',viiwi, kasscirbland
icke niirvarandemedlemmar.
Till styrelsesuppleanter
omvaldesHansEdvinssonochAndersJohanssons
nyvaldes.
/ ordftirande och sekreterarehar ytterligareett ir p6 sinamandav
14.
VaI av tvi revisorer och revisorssuppleant
Uno Ogrenomvaldespi ett 6r /sammankallande/
GriranWiberg omvaldespi ett dr
Till revisorssuppleant
omvaldesSven-ErikHolmgren
15.
Val av valberedning
Pi styrelsensftirslag besl<itsatt en valberedningmed wi ledamoterskulle imattas.
Per Hammarshdmvdljs pi ett 6r /sammankallande/
Uno Ogrenviiljs pi ett 6r.

16.
Ovriga lrenden
a. Nya taxor: Behandladesunderpkt 12.
b. Redovisning av vattensvinn
HansBergstr6mredogiordefdr resultatetav de minadsvisamdtringam4 som ocksi skickas
6ver till Umev4 och tiwiga m6tningarsom giorts i sambandmed att ldckor befarats.
Motet avslutadesmed att ordft,randentackadefrr det storaintnessetsomden lilla gruppen
nilrvarandemedlemmarvisat.
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