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Engelnet  Ekonomisk  Fdrening 


Protokoll  fran  arsstamma  2020-  -06-21,  pa  grasplanen  vid 


HembygdsgArden  i  Vastervala 


Fdrutsattningar 


46  anslutningar  var  representerade  pa  mdtet.  Stralande  sol  och  varmt.  Utom 


hus  och  distans  mellan  deltagarna  pa  grund  av  coronapandemin 


1.  Val  av  ordforande  och  sekreterare  vid  stam  man 


Valdes  Rurt  Ericsson  till  ordforande  och  Hans  Philip  till  sekreterare 


2.  Godkinnande  av  ristlaingden 


Narvarolista  cirkulerades  och  godkandes  som  rdstlangd.  Dock  behdvdes  ingen 


rdstrakning  under  mitet. 


3.  Val  av  tva  justerare  tillika 


Valdes  Jan-Gunnar  Berggren  och  Rolf  Nygren 


4.  Fragan  om  stimman  blivit  utlyst  i  behdrig  ordning 


Kallelse  till  denna  foreningsstamma  hade  den  6  juni  skickats  med  epost  till 


fdreningens  medlemmar  samt  informerats  om  pa  fdreningens  hemsida 


wwwLengelnet.nu 
 Staimman  godkande  utlysningen  av  mdtet. 


5.  Faststallande  av  dagordningen 


Den  fdreslagna  dagordningen  godkandes  (i  huvudsak  samma  som  strukturen  i 


detta  protokoll) 


6.  Styrelsen  informerar  om  pagaende 


Rolf  Skoglund  gav  en  utforlig  (som  vanligt)  presentation  av  projektets  situat- 


ion 


Huvudentreprerdren  Roland  Gustafsson  AB  har  genomg&tt  rekon 


struktion  och  fatt  ny  VD.  Det  har  funnits  problem  i  samarbetet  och 


bada  sidor  har  advokater  inblandade 


Samtliga  322  anslutningar  &r  framdragna  till  respektive  fastighet.  2  st 


ar  inte  inkopplade  eftersom  deras  byggnader  inte  ar  klara,  saledes  inte 


fdreningens  fel 


Arbete  att  dokumentera  n&tet  pag&r.  Underlag  finns  men  maste  verifie- 


ras  i  detalj.  Alla  mark-  och  vagforeningsavtal  kommer  att  kompletteras 


med  ledningskarta  nar  sadan  ar  klar,  vilket  vaintas  ske  under  somma 


ren.  Det  fanns  dnskemal  om  sadan  kartai  detta  dgonblick,  men  av  det 


nyss  sagda  framgar  att  det  inte  kunde  uppfyllas 


Ledningskollen  ar  en  organisation  som  lagrar  data  om  ledningsdrag 


ningar  dit  alla  som  skall  grava  i  mark  kan  vanda  sig  for  att  fa  informat 


ion  om  eventuella  ledningar.  Engelnet  har  sedan  lange  samarbete  med 


Ledningskollen 
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Trafikverket  skall  besiktiga  var  ledningsdragning  dar  det  kan  paverka 


deras  verksamhet.  2  av  ber&iknat  12  sadana  besiktningar  ar  klara 


Sammanstallning  av  redovisning  till  Jordbruksverket  och  Lansstyrelsen 


pagar.  Att  fa  den  godkand  r  viktigt  eftersom  det  annars  kunde  leda  till 


aterbetalningskrav  fdr  bidrag.  Maste  ske  senast  6  te  december.  Mdjligen 


vill  Jordbruksverket  genomfbra  revision  av  projektet. 


Upprattande  av  en  Fdrvaltningsplan  fdr  vart  nat  pagar.  den  hdr  tex 


fragan  om  hur  eventuell  felavhjalpning  skall  ske 


Med  reservationen  att  projektet  dnnu  inte  ar  till  100%  klart,  konstate 


ras  att  projektet  fortfarande  ligger  inom  kostnadsramen 


7.  Behandling  av  styrelsens  arsredovisning  och  revisionsberaittel- 


sed 


Arsredovisningen  hade  sants  ut  med  kallelsen  och  godkandes  nu.  Revisions 


beraittelsen  lastes  upp  med  rekommendation  att  bevilja  styrelsen  ansvarsfri 


het. 


Fran  medlemmamna  uttalades  ett  varmt  erkannande  av  det  arbete  som  styrel- 


sen  utfor 


8.  Beslut  om 


Resultatraikningen  och  balansrakningen  godkandes  enligt  styrelsens  forslag 


Genom  att  foreningen  nu  har  haft  hyresintakter  for  natet,  har  en  vinst  pa  71 


760  kr  uppst&tt,  vilket  betyder  att  den  ackumulerade  forlusten  fran  forra  &ret 


291  897  kr,  reduceras  till  220  137  kr,  som  dverfdrs  i  ny  rakning 


Styrelsen  beviljades  ansvarsfrihet 


9.  Beslut  om 


Inget  arvode  skall  utg&  till  styrelse  eller  revisorer. 


Ingen  medlemsavgift  eller  driftavgift  skall  utgd  under  det  kommande  aret. 


10.Val  av 


a  Styrelseledamoter  och  eventuella  styrelsesuppleanter 


Omvaldes  Kurt  Ericsson  till  ordforande  p&  ett  ar. 


Rolf  Skoglund,  Bjorn  Clasenius,  och  Rolf  Hellstrom  ar  valda  ledamdter  till 


2021 


Sebastian  Eriksson  och  Tommy  Larsson  valdes  pa  tva  &r,  dvs  till  2022.  Gaston 


Astorga  hade  avbijt  omval 


b.  Revisorer  och  eventuella  revisorssuppleanter 


Jorgen  Frdjd  och  Hans  Philip  omvaldes  som  revisorer 


Valberedning,  minst  2  personer,  varaw  en  sammankallande 
C. 


Nils  Holmstrim  och  Hans  Philip  omvaldes,  den  senare  som  sammankallande 


11.Ovriga  airenden 


Nasta  beslutades  ske  sdndagen  efter  midsommar  nasta  ar,  dvs  27 


juni  2021  klockan  10:00.  Plats  meddelas  senare 
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12.  Mbtets  avslutande 


Ordforanden  tackade  de  narvarande  medlemmarna  fbr  deras  visade  intresse 


Vastervala  2020-06-  -21 


Hans  Philip 
 Kurt  Ericsson 


Sekreterare 
 Ordforande 


Rolf  Nygren 
 Gurnar  Berggren 


Justerare 
 Justerare 
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