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Protokoll från Årsmöte Norra Möre Vattenråd, 22 mars 2014,
Linnéuniversitetet, Kalmar
Deltagare: Anna Thore, Sofie Backman, Ulf Rönner, Staffan Herrloff, Sune Axelsson, Cathrine
Johansson, Örjan Ivansson, Åke Persson, Lars Nettersjö och Claes Gårdinger.
1. Mötet öppnades
2. Val av ordförande och sekreterare: ordförande Anna Thore och sekreterare Sofie Backman
3. Mötets behörighet, skickats ut via mail till alla medlemmar
4. Val av justerare: Cathrine Johansson och Sune Axelsson
5. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Anna och godkändes
6. Ekonomisk berättelse lästes upp och godkändes
7. Revisorn Åke Persson godkände den ekonomiska redovisningen och föreslog styrelsen
ansvarsfrihet för perioden
8. Ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisad period
9. Val av Styrelse:
Val av ledamöter för 2 år: Sune Axelsson, John Green, Anders Heiding, Anna Thore, Örjan
Ivansson och Olof Engstedt
Val av suppleanter för 2 år: Lennart Storm (för John Green)
Val av ordförande bland styrelsen ledamöter: Anna Thore
Sittande kvar för ett år: Cathrine Johansson, Johnny Blocksjö, Eilert Bergstöm och Ulf Rönner
Ulf Rönner är bara här halvårsvis, jobbar i Göteborg, men står kvar och skickar kommentarer och
synpunkter till Renate.
10. Val av revisorer: Lennart Wennmo och Åke Persson
11. Valberedning: Marie Leandersson, Fred Lönnberg och Renate Foks (sammankallande)
12. Val av säte. Kalmar kommun föreslogs och godkändes
13. Styrelsens förslag på verksamhetsplan. Anna läste upp verksamhetsplanen
Anna: Jättebra om med olika arbetsgrupper, för att man ska kunna bidra med just det man är
duktig på.
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Staffan: Bistånd till Fågelsudds dämmen för provtagningar och mätningar behövs. Varje
provtagning kostar ca 2500 kr. Föreningen har ca 3500 kr/år. Kommunen har avtal med Eurofins
och kan få billigare analyser.
Ulf föreslår en prioriteringslista.
Vi bör ta omhand de ideella krafterna som finns för att ta vattenprover och leta finansiering för
analyseringen. Slakmöre och Nyttorp kan vara exempel för ideell uppsamling som vi försöker få
externfinansiering för.
Örjan: Länsstyrelsen säger att nivån inte får höjas utan en vattendom i Århultemåla. Vi behöver
hitta vad som gäller för dammens skötsel. Örjan och Renate forsätter jobba med åtgärden.
Sune: Lennart från Oskarshamn kommun vill gärna vara med på aktiviteter.
Verksamhetsplanen godkändes.
14. Medlemsavgifter
Det är för närvarande gratis att vara medlem.
Cathrine: Styrelsen måste godkänna nya medlemmar. Förslag på att ta bort den regeln måste
läggas in till nästa årsmöte. Styrelsen ska inte behöva godkänna nya medlemmar framöver. Se
stadgarna. Skriv om och förenkla paragrafen om medlemskap i stadgarna till nästa år.
Åke Persson: Det bör stå tydligt på hemsidan hur man blir medlem för att få in nya medlemmar.
En ”Bli-medlems-knapp” med en blankett som skickas direkt till Renate borde finnas på
hemsidan. Även en sponsringsknapp borde finnas.
Medlemsavgiften fastställdes till 0 kr
15. Övriga frågor
Örjan: problem med sök på hemsidan, man hamnar på den gamla sidan, det måste finnas en länk
till den nya.
Ulf Rönner: Det borde finnas en tjänst för att stärka vattenråden, då arbetet inom vattenråden
och arbetsbelastningen har ökat enormt under de åren vattenråden har funnits.
Anna: En tjänst kommer att tillsättas av kommunen inom kort.
16. Mötets avslutande
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