Protokoll över Skräbeåns vattenråds digitala Årsstämma 2021-05-21 via Teams.
1.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman väljer Agne Andersson till ordförande och Emil Grönkvist till
sekreterare.

2.

Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika
vara rösträknare
Stämman väljer Ulf Svensson och Henry Nilsson.

3.

Fastställande av röstlängd vid stämman.
Stämman fastställer röstlängden.

4.

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stämman godkänner utlysningen.

5.

Fastställande av föredragningslista.
Stämman fastställer föredragningslistan.

6.

Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser.
Agne redogör för verksamhetsberättelsen och årsberättelse.

7.

Föredragning av revisorernas berättelse.
Henric Djerf redogör om revisorernas berättelse där det framgår att revisorerna
granskat bokföringen och rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

8.

Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av
årets resultat.
Magnus Björkhem redogör för vattenrådets resultat- och balansräkning och
stämman fastställer denna.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

10. Behandling av inkomna motioner.
Ulf Svensson har under året lämnat in motion om regleringen av sjön Immeln.
Stämman beslutar att ta upp motionen vid styrelsemöte.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.
Valberedningens ordförande, Stig Johansson, redogör förslag på
rekommenderade personer och stämman väljer in Leino Svensson som
ordföranden och Dany Rezadoost Mårtensson som vice ordf.

12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag; Magnus Björkhem, Stefan

Gabrielsson, Mats Blissing, Ola Bengtsson alla på omval 2 år och Agne
Andersson, Immelns FVO som nyval på 2 år.
13. Val av halva antalet ersättare i styrelsen för en tid av 2 år.

Stämman väljer enlig valberedningens förslag; Ola Petersson på omval 2 år,
Maria Reimer, Osby kommun, på nyval 2 år. Dessutom utökar man ersättarna
med en plats och väljer in Viktor Jonsson, Trolle Ljungby gods, som nyval på 2år.
14. Val av två revisorer för en tid av 1 år.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag; Erland Eriksson och Henric Djerf båda

på omval i 1 år.
15. Val av två revisorsersättare för en tid av 1 år.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag; Rolf Jönsson och Henry Nilsson

båda på omval i 1 år.
16. Val av valberedning för en tid av 1 år bestående av sammankallande och två
ytterligare ledamöter.
Stämman väljer sittande valberedning och ledamöter för motsvarande 1 år.
17. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021.
Stämman väljer att lämna medlemsavgifterna från föregående år oförändrade.
18. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
Stämman fastställer den presenterade budgeten för 2021.
19. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma
och, vid behov, långsiktsprogram.
Ordföranden för stämman redogör för arbetsplanen genom att redovisa den
aktuella Aktivitetslistan i konkreta delar. Ordföranden framställer därefter
förfrågan om fastställande av arbetsplanen. Stämman bifaller denna förfrågan
och fastställer därmed den föreslagna arbetsplanen.
Ordföranden redogör för den långsiktiga arbetsplanen och stämman fastställer
även denna.
Vidare beslutas att beredningsgruppen ska ta upp frågan om hur arbetet med
de fastställda arbetsplanerna och tillhörande Aktivitetskarta ska fortskrida.
Stämman beslutar även att det är viktigt att vattenrådet fortsättningsvis bevakar
regleringen av sjön Immeln.

20. Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden framställs.
21. Ordförande för stämman, Agne Andersson, avslutar mötet och tackar för
förtroendet.

Underskrifter:

Agne Andersson, Ordf.

Ulf Svensson, Justerare.

Henry Nilsson, Justerare.

