Till pumpkommitten pa ett ar valdes Rickard Lundgren, Bo Hogfelt och Tommy
Sundstrom.

15. Val av valberedning
Till valberedning pa ett ar valdes Birgitta Westerberg (sammankallande) och Patrik
Ryden.

16. Framstallningar fran styrelsen
Kurt Neuman redogjorde for styrelsens framstallningar till arsmotet.
Ny pump till sommarvattnet: Den gamla pumpen ar trasig. Rikard Lundgren har
tagit fram tva offerter pa att skaffa ny pump, kostnaden uppgar ca 30 000 kronor. Da
endast ett fatal anvander sommarvattnet ar styrelsens forslag att inte byta ut
pumpen. Diskussion fordes om pumpen behovs for att forsorja omradet med vatten
for det fall det kommunala vattnet slutar att fungera. Kommunen har dock en
skyldighet att komma ut med en tankbil om sa skulle vara fallet. Dessutom klarar inte
pumpen att forsorja hela omradet med vatten i en sadan situation.
Motet beslutade att ny pump inte ska kopas in.
70-ars fest: Foreningen fyller 70 ar 2013. Styrelsen planerar en fest i slutet av
augusti som slas samman med Aselstadsdagen. Styrelsen askar 60 000 kr som
maximal kostnad for att genomfora festen. Den budgeterade kostnaden utgar fran att
ca 80 personer deltar i festen. Beloppet ar avsett att tacka tryckningen av en skrift om
Aselstad som Jorgen Malmgren m.fl. har tagit fram, partytalt, mat och nagon
underhallning. Kenny Broman foreslog, av framst ekonomiska skal, att skjuta festen
pa framtiden och i stallet fira fdreningens 75-ars jubileum om fern ar. Jorgen
Malmgren anslot sig till Kenny Bromans forslag. Flera andra motesdeltagare uttryckte
en onskan om att festen ska genomforas i ar.
Motet beslutade att ansla 60 000 kr till 70-ars fest.
Forslag till stadgeandringar: Kurt Neuman laste upp nuvarande text och foreslagen
text till §§ 2, 4, 5, 7 och 11 .
Motet beslutade att anta styrelsens forslag till ny lydelse av §§ 2, 4, 7 och 11.
Kenny Broman papekade att ordet driftsbudget i § 5 inte omfattar investeringar, vilket
begreppet kostnadsstat gor. Det kommer vid en andring i enlighet med forslaget inte
att framga nagonstans att investeringar ska faststallas av arsmotet. Kurt Neuman
foreslog att texten i § 5 ska lyda: "Faststallande av driftsbudget samt investeringar for
verksamhetsaret".
Motet beslutade att anta den nya lydelsen till § 5 med tillagg av den foreslagna
justeringen.

