
 

Halla Vattenförsörjning ek. för. poströstning Höör 2021-04-26 
 

Anmälan och formulär för förhandsröstning 
Genom poströstning enligt 5 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
 
Halla vattenförsörjning ekonomisk förening tillhanda senast fredagen 14 maj 2021 
 
Nedanstående medlem/medlemmar anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt i Halla vattenförsörjning 
ekonomisk förening vid årsstämman 17 maj 2021. Rösträtt utövas på det sätt som framgår av 
markerade svarsalternativ. 
 

 Delägare 1 Delägare 2 
Namn   

Personnummer   

Gatuadress   

telefonnummer   

Ort och datum   

Namnteckning   

 
- Fyll i medlems uppgift ovan 
- Markera valda svarsalternativ nedan (sätt kryss i cirkel) 
- Skicka ifyllt formulär till styrelsen@halla-bokehall eller i original till Halla Vattenförsöjning ek. 

förening, Bokeslundsvägen 14, 243 93 Höör senast 14 maj 2021 
- Medlem kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna 

svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om formulär förses med särskilda 
instruktioner eller villkor, eller medlem ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. 
Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. 

- En förhandsröst kan återkallas t.o.m. söndagen 16 maj 
Punkt 1 
Thomas Likar föreslås till ordförande samt Johan Hallin till protokollförare 
Punkt 5 (Röstning punkt 7.1 och 7.2) 
Verksamhetsberättelse framgår av årsredovisningen för 2020 
Svinnet under året är uppmätt till ca 8%. Höga uttag under 2020, troligen pga Covid och mycket 
hemmavaro. 
Vinst år 2020: 23 510 kr, mycket god likviditet.  
Förslag att årets resultat överförs i ny räkning.  
Punkt 8. 
Styrelsen föreslår lön för 2021 höjs med 5kr/timme till 235 kr/tim inkl. semesterersättning 
Ersättning till Entreprenörer etc. förhandlas fram av styrelsen. 
Punkt 9 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 beskrivs i budget för 2021: 

- Fortsatt uppföljning och stickprovskontroller av vattenmätare. 
- Dricksvattenprover enligt fastställt kontrollprogram. 

Punkt 11 
Förslag till taxa (samtliga priser inkl. moms): 
-Grundavgift/andel 700 kr 
-Bostadsavgift för inkopplad fastighet 725 kr 
-Rörlig avgift 6,56 kr/kbm 
Förslag att grundavgift och bostadsavgift skall gälla från 1/1-2021 och Rörlig avgift från 1/11-2020 
(senaste vattenavläsningsrapport från medlemmar) 
Förslag att Bostadsavgift och Rörlig avgift automatiskt räknas upp procentuellt lika mycket som eventuell 
höjning av den kommunala taxan. 
Punkt 12 
Utebliven vattenavläsning: 1 påminnelse, därefter avstängning 
Obetald faktura: 1 påminnelse samt påminnelseavgift 60kr, därefter avstängning 
Avgift för ventilöppning och stängning:  225kr inkl. moms för vardera. (175 kr 2019) 
 
 
 



 
 JA NEJ AVSTÅR 
1. Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare för stämman    
1.1 Kan dagordningen godkännas ⃝ ⃝ ⃝ 
1.2 Ordförande, Thomas Likar ⃝ ⃝ ⃝ 
1.3 Protokollförare, Johan Hallin ⃝ ⃝ ⃝ 
2. Val av justerare, tillika rösträknare    
2.1 Marcus Sommer, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället 
anvisar 

⃝ ⃝ ⃝ 

2.2 Thomas Björkander, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället 
anvisar 

⃝ ⃝ ⃝ 

3. Frågan om kallelse skett i behörig ordning, samt godkännande av röstlängd.    

3.1 Anses stämman utlyst i behörig ordning ⃝ ⃝ ⃝ 
3.2 Kan röstlängden godkännas ⃝ ⃝ ⃝ 

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2020,    
    disposition av föreningens resultat, samt fråga om ansvarsfrihet för  
    styrelsen  

   

  7.1 Resultat och balansräkning fastställs ⃝ ⃝ ⃝ 
  7.2 Disposition av resultat enligt förslag fastställs ⃝ ⃝ ⃝ 
  7.3 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet ⃝ ⃝ ⃝ 
8. Beslut om ersättning till styrelsen, revisorer och andra funktionärer     
8.1 Lön 235 kr/timme inkl semesterersättning ⃝ ⃝ ⃝ 
8.2 Ersättning entreprenörer etc förhandlas fram av styrelsen ⃝ ⃝ ⃝ 
9.Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2021 ⃝ ⃝ ⃝ 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2020     
11.1 Taxa inkl moms, grundavgift 700kr, bostadavgift för inkopplad   
        fastighet 725 kr, rörlig avgift 6,56kr/kbm 

⃝ ⃝ ⃝ 

11.2 Grundavgift och bostadsavgift räknas från 1/1 2021 samt rörlig avgift  
         från 1/11 2020. 

⃝ ⃝ ⃝ 

11.3 Bostadsavgift och Rörlig avgift räknas automatiskt upp   
         procentuellt lika mycket som eventuell höjning av den kommunala  
         taxan 

⃝ ⃝ ⃝ 

12. Beslut om åtgärd mot medlemmar som inte fullgör sina skyldigheter ⃝ ⃝ ⃝ 
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter    

Mikael Svensson, ledamot (omval 2 år) ⃝ ⃝ ⃝ 
Thomas Björkander, ledamot (omval 2 år) ⃝ ⃝ ⃝ 
Johan Hallin, ledamot (omval 2 år) ⃝ ⃝ ⃝ 
Bengt Jönsson, suppleant (omval 1 år) ⃝ ⃝ ⃝ 
Marcus Sommer, suppleant (omval 1 år) ⃝ ⃝ ⃝ 
Anders Johansson, suppleant (omval 1 år) ⃝ ⃝ ⃝ 

14 Val av revisorer och revisorssuppleant    
Ewa Edfeldt, revisor (omval 1 år) ⃝ ⃝ ⃝ 
Gunilla Larsson, revisor (omval 1 år) ⃝ ⃝ ⃝ 
Kurt Ottoson, revisorsuppleant (omval 1 år)  ⃝ ⃝ ⃝ 

15. Fråga om ledamöter till valberedning    
Jörn Nilsson, sammankallande ⃝ ⃝ ⃝ 
Helena Norlander ⃝ ⃝ ⃝ 

16. Övrigt. Frågor jag önskar svar på: 

 

   


