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1. Sammanträdets öppnande
Michael Strandell hälsade alla välkomna och öppnade dagens stämma.
1b Stämman beslutade att fastställa förslag till dagordningen.
2. Val av sekreterare för stämman
Till stämmans sekreterare valdes Hans Andresen
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Lennart Blom och Mårten Hilding.
4. Val av ordförande för stämman
Till mötets ordförande valdes Michael Strandell.
5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
Fastställdes att stämman var stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av röstlängd
På stämman deltog 19 st röstberättigade VA-ägare.
7. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser
Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i
samband med kallelsen. Ordförande påpekade att den utskickade ekonomiska redovisningen inte är
korrekt men att det inte saknas några pengar. Även revisorn Mårten Hilding hade flera synpunkter på
det underlag han fått för räkenskapsåret 2021 där det bla saknades huvudbok, verifikationer mm. Detta
gjorde att revisorn föreslog stämman att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året 2021. Ordförande
kommer att reda ut oklarheterna i bokföringen och återkommer snarast om detta.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade inte styrelsen ansvarsfrihet.
9. Framställningar från styrelsen
9.1 Att medlemsavgift för 2022 skall vara 500 kronor.
9.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 205 000 kr per fastighet exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
10. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt
debiteringslängd
11.1 Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor antogs av stämman.
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12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.
Stämman beslutade att välja följande styrelse i enlighet med valberedningens förslag:
Ordförande: Michael Strandell, omvald 2022 (1 år)
Ledamot: Hans Andresen, vald 2021 (2 år).
Ledamot: Beatrice Terling, nyvald 2022 (2 år).
Ledamot: Håkan Ahl, omvald 2022 (2 år)
Styrelsesuppleant: Thomas Rosén omvald 2022 (1 år)
Styrelsesuppleant: Kristian Holmberg nyvald 2022 (1 år)
13. Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor: Mårten Hilding, omvald 2022 (1 år)
Suppleant: Jonas Franzén, omvald 2022 (1 år)
14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2022
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till höjning av arvoden för 2022, dvs 34 400 kr att
fördelas inom styrelse och revisorer.
Valberedningen har även föreslagit som modell att arvodet för verksamhetsåret höjs årsvis med
februaris gällande konsumentprisindex (KPI), om inte särskilda skäl föreligger.
15. Val av valberedning
Till valberedning 2022 beslutade stämman välja Anette Österberg och Sigrid Schumann.
16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.
16.1 Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på
Håtövikens samfällighetsförenings hemsida
http://www.hatovikentomtagare.se
(Se under Meny Håtövikens VA-Samfällighet)
17.
Stämmans avslutande
Mötets ordförande Michael Strandell avslutade föreningsstämman 2022.
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor framställdes.
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