Protokoll från Årsmöte för Hagbyåns och
Halltorpsåns vattenråd den 17 mars 2012,
Mortorps gamla småskola, Kalmar kommun
Närvarande se bilaga1.
1

Ordförande Anders Hägg öppnade mötet

2

Val av mötesordförande och sekreterare
Sittande ordförande – Anders Hägg och sittande sekreterare – Pernilla Landin

3

Mötets behörighet
Ja

4

Val av två personer att justera protokollet:
Kerstin Ahlberg och Björn Cedergren

5

Styrelsens verksamhetsberättelse
Bilaga 2, Hagbyåns och Halltorpsåns verksamhetsberättelse 2011-2012

6

Val av revisor för 2011-2012
Ingrid Fröström valdes till revisor för perioden 2011-2012

7

Ekonomisk berättelse
Bilaga 3, Ekonomisk prognos

8

Revisorernas berättelse
Bilaga 4, Revisionsberättelse

9

Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
10 Val av styrelse
Antal styrelseledamöter
10
Val av ledamöter för 2 år, 2012 - 2013
Andes Hägg – omval
Annan Nicklasson – omval
Harald Persson – omval
Lennart Storm – omval
Lennart Östersten – Nyval
Kvarstående ytterligare för ett år, 2012
Bo Jonsson
Daphne Thuvesson

Jan-Olof Thorstensson
Kerstin Ahlberg
Roland Williamsson
Antal ersättare
8
Val av ersättare för 2 år, 2012-2013
Bo Nyman – omval - personlig ersättare - Allan Niklasson
Per Ahlgren – omval – personlig ersättare – Lennart Storm
Karl – Johan Andersson – omval – personlig ersättare – Lennart Östersten
Anders Franzén – Nyval
Val av ersättare för 1 år, 2012
Aron Cedergren – omval – personlig ersättare Roland Williamsson
Ingemar Einarsson – omval – personlig ersättare – Jan-Olof Thorstensson
Jörgen Engdahl – nyval
Anders Gratte - nyval
11 Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
Anders Hägg valdes till ordförande för 2012
12 Val av revisorer
Ingrid Fröström valdes till revisor för tiden 2012
13 Valberedning
Val av antal ledamöter
4, var av 2 för Hagbyån och 2 för Halltorpsån
Val av ledamöter för tiden 2012
Halltorpsån
Lars Larsson
Ellen Östersten
Hagbyån
Björn Cedergren
Peter Nilsson
Val av sammankallande i valberedningen
Lars Larsson
Ett inlägg gjordes till valberedningen för kommande år:
Valberedningen bör beakta att styrelsen behöver bestå av både män och
kvinnor.
14 Styrelsens förslag på verksamhetsplan
Stadgeförändringar
Förändringarna godkändes med förbehåll en felstavning i § 8 - ledarmötet
ändras samt i samma paragraf ändras Styrelsen utser inom sig vice ordförande
samt utser tillfälliga eller permanenta arbetsgrupper.

Diskussion fördes gällande tillägg i § 4 vattenförvaltningsarbetet och
informationskanal där man ifrågasatte vad dessa begrepp innebar och hur detta
hänger samman med Länsstyrelsen. Vattenrådet har inget juridiskt ansvar
däremot kan vattenrådet fungera som en lokal länk till verkligheten där
vattenrådet får möjlighet att säga sin/sina åsikter om exempelvis utbyggnader
eller andra väsentliga förändringar för just detta avrinningsområde.
Ett förslag lades gällande att protokoll alltid ska justeras av två personer
exklusive ordförande där den ena justeraren ska representera markägare. Efter
diskussion beslutades att protokollen alltid justeras av 2 justerare exklusive
ordförande.
För att avgöra om förslaget skulle antas gjordes en röstning, alternativen var:
Alternativ 1
Alternativ 1
Markägare - övriga
Vilka 2 deltagare som helst på
mötet
Antal handuppräckningar
5
7
Stämman beslutade att justerarna kan vara vilka 2 deltagare som helst på mötet.
15 Övriga frågor
inga övriga frågor
16 Ordförande avslutade mötet genom att tacka alla deltagarna.
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Pernilla Landin
Sekreterare
Datum

Anders Hägg
Ordförande
Datum

Kerstin Ahlberg
Justerare

Björn Cedergren
Justerare

