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Information om årsstämma Per Capsulam 
för Mälarens vattenvårdsförbund fredagen 
den 15 maj 2020 

På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets 
förbundsstämma Per Capsulam istället. På grund av detta kommer vi att hänskjuta 
diskussionen om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 som var tänkt att 
hållas vid årsmötet i maj, till ett informationsmöte i september, då vi hoppas att vi kan 
träffas igen.  

Inför stämman Per Capsulam skickas nu följande handlingar till samtliga medlemmar och 
dess ombud: 

1) Röstombud för medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund 2020 
2) Verksamhetsberättelse med bokslut 2019  
3) Valberedningens förslag till ny styrelse  
4) Förslag till årsavgifter 2020 
5) Verksamhetsplan 2020  
6) Organisation och arbetssätt 
7) Protokoll från stämma Per Capsulam 2020-05-15 

Handlingarna kommer även att finnas att ladda hem från vår hemsida, www.malaren.org 

Tillsammans med utskicket bifogas en tabell med alla kallade stämmombud (bilaga 1). Den 
ifyllda tabellen med svar från ombuden får sedan utgöra röstlängden. I de fall vi inte har 
uppgift om vem som är ombud, får ni meddela vem som är ombud så fyller vi i tabellen 
med rätt namn sedan.  

Svar önskas från samtliga medlemmar/ombud per e-post/vanlig post senast måndagen 
den 18 maj 2020. Om ni godkänner protokollet i bilaga 7, skicka då ett meddelande via e-
post om det till Ingrid Hägermark. Om ni invänder mot protokollet, skicka då ett 
meddelande med detta istället. Svaren från ombuden räknas sedan igenom av 
protokollsjusterarna och därefter justeras protokollet fredagen den 22 maj.  

Skicka svaret på e-post till: ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se  

Protokollet från Per Capsulam-stämman, med inräknat antal underskrifter samt eventuella 
ändringar i röstlängden, skickas ut via e-post till samtliga medlemmar  
den 22 maj. Om du har några frågor angående stämman Per Capsulam, hör då av dig till 
Ingrid Hägermark på e-post (se ovan) eller på telefon 010-224 93 72. 
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Inbjudan till informationsmötet om vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 
kommer att skickas ut i början av juni till samtliga medlemmar i Mälarens 
vattenvårdsförbund och deras ombud, samt kontaktpersoner och vattenpolitiker inom 
MER-kommunerna. Med inbjudan till visionsmötet kommer diskussionsunderlaget som har 
tagits fram inom visionsgruppen att bifogas. 

Den 15 maj kommer vi att hålla 1,5 timmars informationsmöte via Skype, där SLU berättar 
om resultaten från Mälarprovtagningen 2019, med möjlighet till frågestund. Mötet 
kommer att spelas in och kommer att gå att titta på i efterhand. Inbjudan till 
informationsmötet skickas ut inom kort via e-post. Man behöver inte anmäla sig till mötet i 
förväg, utan det är bara att koppla upp sig mot mötet via länken när det är dags.  

Vi önskar er med detta en fin vår och sommar med förhoppning om att träffas i september! 
 

Med vänlig hälsning 

Staffan Jansson Ingrid Hägermark 
Ordförande Mälarens vattenvårdsförbund Förbundschef Mälarens vattenvårdsförbund 
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Sändlista: 

Botkyrka kommun 
Ekerö kommun 
Enköpings kommun 
Eskilstuna kommun 
Hallstahammars kommun 
Huddinge kommun 
Håbo kommun 
Järfälla kommun 
Knivsta kommun 
Kungsörs kommun 
Köpings kommun 
Nykvarns kommun 
Salems kommun 
Sigtuna kommun 
Solna stad 
Stockholms stad 
Strängnäs kommun 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 
Uppsala kommun 
Västerås stad 
Arbogaåns Vattenförbund 
Hedströmmens Vattenförbund 
Hjälmarens vattenvårdsförbund 
Kolbäcksåns Vattenförbund 
Fyrisåns Vattenförbund 
Svealands kustvattenvårdsförbund 
VAS-rådet 
Sjöfartsverket 
Trafikverket 
Havs- och vattenmyndigheten 
Yara AB 
Pfizer Health AB 
Ragn-Sells Avfallsbehandling  AB 
Mälarenergi 
Norrvatten 

Stockholm Vatten AB 
Svensk Oljeåtervinning AB 
Mälarens Fiskareförbund 
Sportfiskarna region Mälaren 
LRF Mälardalen 
LRF Södermanland 
Naturskyddsföreningen Västmanland 
Naturskyddsföreningen Sörmland 
Naturskyddsföreningen Uppsala län 
Region Stockholm 
Region Uppsala  
Region Västmanland 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Länsstyrelsen i Västmanland 


