
ITEV
Inre Tiiftefi iirdens Ekonomiska Vattenforening

Protokoll frrt vid ITEV:s 6rsm0te 2010-ll-25
Plats: ByalrJirkaA TAftee

Niirvarande:
Sture Karlsson
Per Hammarstrd,m
Hans Bergshdm
Gdran Wiberg
Kjell Grenholm
Uno Ogren
Anders Johansson och Lena Larsson
Dan Lindgren
Katarina Lindgren

1.
Mdtets dppnande
Ordftirande Hans Bergstdm dppnar mdtet med att hiilsa mdtesdeltagarna viilkomna.

2.
Val av mdtesordfbrande
Hans Bergstr0m valdes till m0tesordfiirande

3.
Val av mdtessekreterare
Sture Karlsson valdes till mdtessekreterare.

4.
Val av justerare
Uno Ogren valdes att tillsammans med ordftiranden justera protokollet

5.
Behdrig utlysning av irsmdtet
Konstaterades att m<itet utlysts i behiirig ordning.

6.
Styrelsens redovisningshandlingar fir verksamhetsiret
Per Hammatstrdm, Hans Bergstrdm och Sture Karlsson redovisar, skriftligt och muntligt,
redovisningshandlingar och verksamhetsberiittelse

7.
Revisoremas berflttelse
Uno Ogren ftiredrar revisorernas rapport. Konstateras att handlingarna tir ftirda enligt god
redovisningssed samt att revisorema tillstyrker ansvarsfrihet ftir styrelsen.



8.
Faststillelse av balans- och resultatrflhing.
Per Hammarstrdm presenterade balans- och resultatriikningen, som godkiindes och lades till
handlingama.

9.
Ansvarsfrihet fdr styrelsen.
M<itet beslutade aff ge styrelsen ansvarsfrihet.

10.
Beslut i anledning av vinst eller firlust entigt faststilld balansrilming.
Arets ftirlust p6'35.575 kronor ftirs 6ver till den ldpande verksamheten ZO1O.

l t .
Ersittning till styrelsen och revisorerna.
Besltits att kass<irens arvode ska siittas till4000 kr och ordftirandens och sekreterarens till
2000 kr vardera.
Inget arvode utgir till revisorerra.

12.
Ftirslag till budget fiir 2011.
Per Hammarstrdm presenterade frrslag till budget fttr 2011. Styrelsen ftireslog att den
differentierade fasta vattentaxan ska ersiittas med en enhetlig fast taxa. pfter Jmfattade
diskussioner och omrdstning besliits att denfasta taxan skivara 800 kr per dr,Jiir alla
medlemmar, och att den riirliga toxon, allts,fr vattenpriset, hagst 30 kr/tebm

13.
Val av styrelseledamdter och suppleanter
Arsmdtet lyckades inte viilja ny kassor, varftir den senare nyvalda valberedningen (se pkt 15)
tillsammans med ordfiirande och sekreterare, fick i uppdrag att ftirs<ika ',viiwi, kasscir bland
icke niirvarande medlemmar.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Hans Edvinsson och Anders Johanssons nyvaldes.
/ ordftirande och sekreterare har ytterligare ett ir p6 sina mandav

14.
VaI av tvi revisorer och revisorssuppleant
Uno Ogren omvaldes pi ett 6r /sammankallande/
Griran Wiberg omvaldes pi ett dr
Till revisorssuppleant omvaldes Sven-Erik Holmgren

15.
Val av valberedning
Pi styrelsens ftirslag besl<its att en valberedning med wi ledamoter skulle imattas.
Per Hammarshdm vdljs pi ett 6r /sammankallande/
Uno Ogren viiljs pi ett 6r.



16.
Ovriga lrenden

a. Nya taxor: Behandlades under pkt 12.

b. Redovisning av vattensvinn

Hans Bergstr6m redogiorde fdr resultatet av de minadsvisa mdtringam4 som ocksi skickas
6ver till Umev4 och tiwiga m6tningar som giorts i samband med att ldckor befarats.

Motet avslutades med att ordft,randen tackade frr det stora intnesset som den lilla gruppen
nilrvarande medlemmar visat.
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