Protokoll Årsmöte Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd
20 mars 2016, Rådhuset, Kalmar
Närvarande: Erland Patriksson, Roland Williamsson, Daphne Thuvesson, Thomas Emrin, Björn
Cedergren, Agneta Cedergren, Harald Persson, Bengt Delmeby, Helen Andersson samt Christina
Karlberg.
1. Mötets öppnande
Ordförande Erland Patriksson öppnar årsmötet.
2. Val av mötesordförande och sekreterare
Sittande ordförande Erland Patriksson väljs till ordförande och till sekreterare väljs Christina
Karlberg.
3. Mötets behörighet
Mötet anses vara utlyst inom tidsfrist, det vill säga minst två veckor innan årsmötet.
4. Val av två personer att justera protokollet
Thomas Emrin och Daphne Thuvesson utses att justera årsmötesprotokollet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Efter att ordföranden läst upp verksamhetsberättelsen godkänns den och läggs till
handlingarna (bilaga 2).
6. Ekonomisk berättelse
Ordföranden redovisar den ekonomiska berättelsen, som godkänns och läggs till
handlingarna (bilaga 3).
7. Revisorernas berättelse
Ordföranden läser upp revisor Ingrid Fröströms revisionsberättelse där hon godkänner den
ekonomiska redovisningen och föreslår att årsmötet ska fastställa resultat- och balansräkning
samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet (bilaga 4).
8. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för redovisad period.
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9. Val av styrelse
Valberedningen genom Björn Cedergren redovisar sitt förslag till vattenrådets styrelse:
a. Antal styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av tio ledamöter och tio ersättare.
b. Val av ledamöter för två år (2016-2017)
Jan Andersson (omval)
Bo Nyman, repr. Södra (omval)
Ann Gustafsson (omval)
Harald Persson, repr. KVAB (omval)
Lennart Storm, repr. Nybro kommun (omval)
Sunde Jonsson, Nedre Hagby FVF (nyval)
Kvar ytterligare ett år: Roland Williamsson (LRF), Bo Jonsson, Daphne Thuvesson
samt Anna Carnelius (repr. Kalmar kommun).
Val av ersättare för två år:
Cathrine Johansson, repr. SÖDRA (omval)
Per Ahlgren, repr. Nybro kommun (omval)
Anders Franzén (omval)
Erland Patriksson (nyval)
Thomas Emrin (nyval)
Sven Fredriksson (nyval)
Kvar ytterligare ett år: Aron Cedergren, repr. LRF, Karin Nilsson, Jörgen Engdahl och
Anders Gratte.
10. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
Roland Williamsson väljs till ny ordförande.
Roland tackar för förtroendet och framför ett stort tack till avgående ordförande Erland
Patriksson.
11. Val av revisor
Rolf Johansson väljs till ny revisor.
12. Valberedning
a. Antal ledamöter
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
b. Val av ledamöter
Renate Foks, Lars Larsson och Björn Cedergren omväljs till valberedning.
c. Val av sammankallande i valberedningen
Renate Foks omväljs till sammankallande i valberedningen.
Till nästa år önskar valberedningen en närvaroförteckning inför sitt arbete.
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13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Ordföranden presenterar ett förslag till verksamhetsplan för Hagbyåns-Halltorpsåns
Vattenråd. De närvarande önskar att vattenrådet även ska undersöka möjligheterna att söka
pengar från Ingvar Kamprads stiftelse för ett större forskningsprojekt kring nya grödor.
Årsmötet beslutar att överlåta detta till den nya styrelsen att jobba vidare med. Björn
Cedergren får i uppdrag att sammanfatta tankarna till styrelsen.
Verksamhetsplanen godkänns och läggs till handlingarna.
14. Övriga frågor
Roland Williamsson informerar om temadagen den 16 september kring Skogens vatten.
Daphne Thuvesson framför önskemål om att styrelsen bör jobba ännu mer med
kommunikation för att locka fler deltagare till vattenrådets aktiviteter.
Harald Persson vill att styrelsen under året ska diskutera hur vattenrådet ska hantera remisser
utifrån ledamöternas olika intressen.
15. Mötets avslutande
Ordförande Erland Patriksson avslutar mötet och tackar deltagarna.
Sekreterare
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Christina Karlberg

Erland Patriksson

Justeras:

Thomas Emrin
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