Skintans vattenråd
Protokoll fört vid Skintans vattenråds årsmöte den 12 juni 2018
Steninge Sockenstuga

1. Mötet öppnades av Christer Röllike
2. Till ordförande vid årsmötet valdes Christer Röllike
3. Till sekreterare vid årsmötet valdes Christel Cederberg
4. Marcus Andersson och Hans Bergsten valdes till justeringsmän
5. Kallelse till årsmötet har skett genom personlig inbjudan via mail två veckor före årsmötet samt en
påminnelse via mail kort före årsmötet. Frågan om mötet har varit behörigt utlyst svarades med ja.
6. Christer Röllike redogjorde kort för verksamheten under 2017. Studiebesök har genomförts vid
LIFE-projektet GoodStream och vid reningsverket Busör i Särdal. Styrelsen har framförallt arbetat
med att planera för ansökan om åtgärdsprogram för att minska bräddning och erosion hos
Länsstyrelsen vilket bl. a. inneburit samarbete med Skintans Dikningsföretag för bildandet av en
ideell förening som samfällt kan göra ansökning om åtgärder. Styrelsen har även ansökt om
verksamhetsstöd hos Vattenmyndigheten vilket beviljats.
7. Christer Röllike redogjorde för bokslut och ekonomi. Vattenrådet har inga medlemsavgifter men
har fått ett verksamhetsstöd om 20 000 kr från Vattenmyndigheten (via Länsstyrelsen). Besked om
detta stöd kom först sent i september-17 och därför kunde det inte utnyttjas under 2017. Utgående
balans den 31/12 2017 var 20 472 kr i Vattenrådets räkenskaper.
8. Revisor Tomas Bengtsson läste revisionsberättelse och meddelade räkenskaper var i god ordning.
9. Årsmötet röstade ja för ansvarsfrihet till styrelsen.
10. Val av styrelse. Omval för två år (2018 och 2019) gjordes för: Christer Röllike, Christel Cederberg
och Lisa Feuerbach-Wengel. Sara Johansson hade undanbett sig omval. Christian Petersson valdes till
ny ledamot av styrelsen.
11. Val av revisorer. Kjell Gustavsson och Tomas Bengtsson omvaldes.
12. Val av valberedning. Johan Heurén och Peter Feuerbach valdes.
13. Fastställande av medlemsavgift. Mötet beslöt att ingen medlemsavgift ska uttas.
14. Övriga frågor. Christer Röllike informerade kort om rensningar genom Skintans dikningsföretag.
Före årsmötesförhandlingarna informerade Peter F. om läget för ansökningarna om åtgärder i fält
där vi diskuterade släntningsarbetet. Beslöts att Vattenrådet åker på studiebesök till projektet i
Trönningeån där sådana släntningar gjordes 2017. Beslöts att detta skulle ske tisdag 10/7
eftermiddag.
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15. Mötet avslutades.

________________________________________
Christel Cederberg/sekreterare

____________________________________
Marcus Andersson/justeringsman

____________________________________
Hans Bergsten/justeringsman

