
Protokoll

Årsstämma 2022 för Svartåns vattenråd

Datum: 2022-04-05, kl 18.00
Plats: Svartådalens besökscenter, Västerfärnebo

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande för stämman valdes Solveig Nilsson, Västerås stad och till sekreterare valdes 
Susanna Hansen, Västerås stad.

2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika 
vara rösträknare
Till protokolijusterare och tillika rösträknare, jämte ordförande, valdes Göran Stahre och 
Gunnar Rosén.

3. Fastställande av röstlängd vid stämman
Vid behov av röstlängd används närvarolistan som sådan, endast närvarande som är 
medlemmar har rösträtt. Närvarade vid mötet gjorde 20 medlemmar och fyra gäster.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
En kallelse till medlemmarna har skickats ut mer än två veckor innan stämman. Mötet ansåg 
att stämman har utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av föredragningslista
Föreslagen föredragningslista var den enligt stadgarna föreslagna dagordningen. 
Föredragningslistan fastställdes.

6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och stämman godkände denna.

7. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs.

8. Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets 
resultat
Balansrapporten ska rättas avseende en kortfristig skuld å 100 kr. Men denna ändring 
fastställde stämman redovisad ekonomisk berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Behandling av inkomna motioner och skrivelser
Två motioner behandlades;

1. Bildande av fiskevårdsområde i Svartån upp till Hällsjön. Motionen anses av stämman 
besvarad och föranleder ingen ytterligare åtgärd. Frågan hanteras vidare i Västerås stads 
handlingsplan för yt- och grundvatten.

2. Önskat ökat jakttryck på bäver. Stämman avslår motionen. Frågan om jakt på bäver 
hänskjuts till respektive jakträttsinnehavare.
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11. Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar
Stämman beslutade att styrelseledamöter kan få ersättning för resa med egen bil, samt 
ersättning för resor med kollektivtrafik. Ersättningen för resor med egen bil baseras på den 
skattefria ersättningen angiven av skatteverket.

Stämman beslutade också om att medlemmar, efter ansökan i förväg hos styrelsen, kan få 
ersättning för resor, konferensavgift eller liknande vid kurser och konferenser om relevanta 
vattenfrågor.

Valberedningen lyfte förslag att fördela ett mindre arvode för styrelsearbete, 2000 kr. 
Verksamheten saknar finansiering för ett sådant arvode och behovet är i dagsläget 
begränsat. Förslaget avslogs av stämman.

12. Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till nästkommande 
föreningsstämma och, vid behov, långsiktsprogram
Den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen föredrogs. Verksamhetsplanen fastställdes 
av stämman.

13. Val av antal ledamöter
Stämman beslutade att anta förslaget från valberedingen att välja nio ordinarie ledamöter 
och nio ersättare.

14. Val av ordförande i styrelsen för kommande år
Stämman beslutade att anta förslaget från valberedningen och att välja Per Aldén till 
ordförande.

15. Val av ordinarie ledamöter och ersättare
Stämman beslutade att välja de av valberedningen föreslagna ledamöterna enligt nedan.

Ordinarie ledamöter valda på två år

Susanna Hansen (omval)
Kent Ragnarsson (omval)
Johan Södereng (omval)
Markus Berglund (omval)

Ersättare valda på två år

Anton Lindblad (omval)
Erik Brate (omval)
John de Jong (omval)
Henrik Berndtsson (omval)
Gunnar Rosén (omval)

Fyllnadsval på ett år (ersättare)

Patrik Zvar (ersätter Per-Arne Blomberg)
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16. Val av revisorer och ersättare för dessa
Stämman beslutade att välja de av valberedningen föreslagna revisorerna (en ordinarie och 
två ersättare) samt enligt det förslag till ordinarie revisor, Birgit Bakkan, som framkom på 
mötet.

Ordinarie revisorer valda på ett år

Erik Kempff (nyval)
Birgit Bakkan (nyval)

Revisorsuppleanter valda på ett år

Andreas Landerstedt (omval)
Anders Fläcke (omval)

17. Val av valberedning, jämte en sammankallande
Stämman valde Per-Erik Andersson (omval) på tre år. Kvarstår på två år gör Carl Schartau. 
Kvarstår på ett år gör David Liderfelt. David Liderfelt valdes till sammankallande.

18. Fastställande av medlemsavgifter
Stämman beslutade att höja medlemsavgiften till 200 kr.

19. Fastställande av budget
Stämman fastställde budgeten som är del i verksamhetsplanen för 2022.

20. Övriga frågor
Ett förslag från valberedningen är att frågan om vattenrådets mål och syfte diskuteras. 
Stämman uppdrog till styrelsen att bereda frågan om mål och syfte samt stadgar.

Sekreterare Ordförande

Göran Stahre 
Justerare Justerare
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