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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD 
 
 
KALLELSE  
 
 
 
Medlemmarna i Skräbeåns vattenråd kallas härmed till ordinarie stämma. 
 
Tid: fredagen den 21 maj 2021. Start klockan 10.15 med Årsrapport av 
recipientkontrollen, utförd av SGS Analytics Sweden AB. Föredrag av Erland 
Björklund, professor i analytisk kemi. Stämmoförhandlingar för Skräbeåns vattenråd 
börjar klockan 13.00. 
 
 
Plats: digitalt. 
 
 
I år vill vi återuppta samarrangemanget för årsstämmorna med Skräbeåns 
vattenvårdskommitté, även om det på grund av pandemin hålls digitalt.  

 
Dagens program: 
 
09:00 – 10:00  Årsmöte Skräbeåns vattenvårdskommitté 
10:00 – 10:15  Paus 
 
10:15 – 10.45 Årsrapport, SGS Analytics Sweden AB (före detta SYNLAB)  
10.45 – 11.00 Frågestund 
11.00 – 11.15 Paus 
 
11.15 – 11.45 Föredrag, Erland Björklund, professor i Analytisk kemi. 
11.45 – 12.00 Frågestund 
 
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 14.00  Årsstämma Skräbeåns vattenråd 
 
 
 
Utskick 
 
Kallelsen skickas som e-post till samtliga medlemmar i Skräbeåns vattenråd som 
angivit e-post och brevledes till övriga.  
 
 
Anmälan: senast måndag den 17 maj, då mötes-länken kommer att skickas ut till 
de som anmält sig. 
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Föredragningslista 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
 

2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika 
vara rösträknare 

 

3. Fastställande av röstlängd vid stämman 
 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
 

5. Fastställande av föredragningslista 
 

6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser 
 

7. Föredragning av revisorernas berättelse 
 

8. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av 
årets resultat 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 

10. Behandling av inkomna motioner 
 

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av 1 år 
 

12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
 

13. Val av halva antalet ersättare i styrelsen för en tid av 2 år 
 

14. Val av två revisorer för en tid av 1 år 
 

15. Val av två revisorsersättare för en tid av 1 år 
 

16. Val av valberedning för en tid av 1 år bestående av sammankallande och två 
ytterligare ledamöter 
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17. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021  
 

18. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 
 

19. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma 
och, vid behov, långsiktsprogram 

 

20. Övriga ärenden 
 
 
Medlemsavgift 
 
För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften ha betalats. Medlemsavgiften 
för 2021 fram till årsstämman 2022 fastställs under stämman. 
 
 
Valärenden m.m. 
 
Valberedningen sköter valärenden.  
Sammankallande i valberedningen är Stig Johansson. 
Rättelser som uppgifter om byte av ledamöter, kontaktpersoner, adressuppdateringar 
m.m. skickas till sekreteraren: 
 
florence.eberhardt@bromolla.se 
 
eller brevledes till 
 
Skräbeåns vattenråd 
Bromölla kommun 
Box 18  
295 21 Bromölla 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
 
 
Agne Andersson   Florence Eberhardt 
ordförande     adjungerad sekreterare 
 

Bilagor till kallelsen, skickas ut efter styrelsemötet den 14 april. 
 
Sändlista Årsstämma 2021 
Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2020 
Budget 2021; Arbetsplan 2021; Långsiktsplan 2021 
Kallelse, program, föredragningslista. 
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