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Helgeans vattenrad
Kristianstad

Protokoll
Datum: 2022-05-25
Tid: 18:00 - 19.00
Plats: Naturum Vattenriket, Kristianstad

Närvarande:
Helen Persson
Ulrika Hedlund

Sanna Lindén
Glenn Oredsson
Anna Ralsgård
Christer Neideman
Alf Isberg

Georg Malm

Christian Karlsson

Ola Svensson
Mikael Ulvholt
Karin Ralsgard
Johnny Haraldsson

Kristianstads kommun
Kristianstads kommun
Kristianstads kommun
LRF
Brittedal Kraftproduktion AB
Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Hallaryd Visseltofta Fiskevårdsförening
Göingebygdens Biologiska Förening
Östra Göinge
Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Hörby kommun
Alvesta kommun

§1. Mötets öppnande
Vattenrådets vice ordförande Helen Persson hälsar de närvarande välkomna och öppnar
arsstimman.

§2. Val av ordf6rande och sekreterare f6r mötet
(a) Métesordférande
Årsstämman beslutar
att välja Helen Persson till mötesordförande för årsstämman 2022.

(b) Mötessekreterare
Årsstämman beslutar
att välja Ulrika Hedlund till mötessekreterare för årsstämman 2022.
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$3. Fastställande av röstlängd för mötet
Årsstämman beslutar
att fastställa röstlängden till 11 personer.

§4. Val av två protokolljusterare
vara rösträknare
Årsstämman

som

också

vid behov

ska

utser

Christer Neideman och Christian Karlsson till protokolljusterare.

85. Fråga om

mötet

har utlysts på rätt sätt

Helen Persson frågar närvarande om mötet utlyst på rätt sätt. Inga invändningar.
Årsstämman förklaras därefter utlyst.

86. Fastställande av föredragningslista
Dagordningen, som utsänts med kallelsen, godkänns.

37. Styrelsens senaste verksamhetsår
(a) Verksamhetsberättelse
Vattenrådets verksamhetsberättelse redovisas av Ulrika Hedlund.
Årsstämman

beslutar

att godkänna verksamhetberättelsen.

(b) Årsberättelse
Förbundets resultat- och balansräkning redovisas av Anna Ralsgård.
Årsstämman beslutar
att godkänna årsberättelsen.

88. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
det senaste

verksamhetsåret

Revisionsberättelsen presenteras av Anna Ralsgård.
Årsstämman

beslutar

ND

att godkänna revisionsberättelsen.
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$9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman beslutar
att godkänna förbundets resultat- och balansräkning.

$10. Beslut om dispositioner beträffande
enligt fastställd balansräkning

vinst eller förlust

Årsstämman beslutar
att årets ekonomiska underskott ska överföras till nästa verksamhetsår.

$11. Fråga om
sionen avser

ansvarsfrihet

för styrelsen

för den

tid revi-

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021.

$12. Fastställande av arbetsplan
mande verksamhetsåret

och

budget

för

det

kom-

för kommande

verk-

(a) Arbetsplan
Årsstämman beslutar
att godkänna arbetsplanen.

(b) Budget
Årsstämman

beslutar

att godkänna budgeten.

$13. Fastställande
samhetsår

av medlemsavgifter

Årsstämman fastställer medlemsavgiften
till 100 kr per år.

$14. Behandling

av styrelsens

motioner
Inga motioner har inkommit.

förslag av i rätt tid inkomna
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§15. Val av ordförande

i styrelsen för en tid av ett år

Årsstämman beslutar
att välja Karl Gemfeldt, Kristianstads kommun, till styrelseordförande för en tid av ett
ar.

§16. Val av övriga styrelseledamöter
Årsstämman

för två år

beslutar

att välja följande till ordinarie ledamöter för två år.

(a) Helen Persson, Kristianstads kommun
(b)

Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad

(c) Glenn Oredsson, LRF
(d) Johan Tielman, AB Fortum Generation

817. Val av två revisorer för en tid av ett år
Årsstämman beslutar
att välja Lukas Wahl och Sandra Törnblad, Dillon Kristianstad, till revisorer för en tid
av ett år.

818. Val av två revisorssuppleanter

för en tid av ett år

Posterna för revisorssuppleanter lämnas vakanta.

819. Val av tre ledamöter i valberedningen

år

för en tid av ett

Årsstämman beslutar
att välja följande till ledamöter till valberedningen.

(a) Christian Karlsson, Östra Göinge kommun
(b)

Ola Svensson, Naturskyddsföreningen Kristianstad

(c) Posten lämnas vakant

$20. Beslut

om

arvoden

samt ersättningar

Årsstämman beslutar
att fortsätta erbjuda körersättning för av styrelsen begärda uppdrag och sammanträden.
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821. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden hanteras.

$22. Mötets

avslutande

Mötesordförande Helen Persson tackar mötesdeltagarna för visat intresse och förklarar
årsstämman avslutad.

Ulrika Hedlund
Mötessekreterare

Helen Persson
Mötesordförande

Al. Midem It
Christer Neideman
Justerare

Christian

MY,

Karlsson”

Justerare

