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Suseåns Vattenråds årsmöte 23 mars 2021
Tid: Kl. (18.30) 19.00 - 21.00 Det digitala mötesrummet öppnas 18.30, och 19.00 börjar
informationspasset, 20.15 börjar årsmötet enligt stadgarna. Vi beräknas vara klara till 21.00.
Var: Som så mycket annat i år så kommer Suseåns vattenråds årsmöte att bli lite annorlunda.
För att kunna genomföra mötet på ett smittsäkert sätt kommer det ske digitalt.

Använd denna länk för att ansluta till mötet
Klicka här för att delta i mötet.

För att ansluta till TEAMs behöver du inte ladda ner något särskilt program utan länken
öppnas i din vanliga webbläsare, exempelvis Explorer, Chrome eller Safari, som du har på din
dator eller surfplatta. Det är bra men inte nödvändigt om du har hörlurar med mick för att höra
och höras så bra som möjligt. Du behöver inte ha kamera för att medverka på mötet.
Har du frågor om hur man ansluter till mötet, vill testa tekniken eller liknande går det bra att
kontakta samordnare Ellinor Waldemarson på telefon 072-587 69 63 eller mejl,
ellinor.waldemarson@halmstad.se

Årsmötet inleds med information om vad som är på gång i Suseån:
-

-

-

Biotopkartering, vad är det och vad kan det användas till? Under 2021 kommer delar
av Suseån att biotopkarteras. Per Saarinen från Naturcentrum berättar om vad det
innebär.
LEVA - lokalt engagemang för vatten, åtgärdssamordnarna Harald och Lina
informerar om vilka åtgärder dem hjälp markägare med och vad som är på gång i
Suseåns avrinningsområde.
NAP - Nationell plan för omprövning av vattenkraft, Lars-Åke Östergren berättar om
planerna för kraftverken i Suseån inför den tvingande omprövningen av miljövillkoren
för kraftverken 2023. Dessutom en uppdatering om Berte Qvarns ombyggnad av deras
kraftverk, vad och när planeras det hända saker där?

Därefter blir det en kort paus och sedan årsmötet med dagordning enligt stadgarna.

Varmt välkomna önskar,
Ingvor Johansson och styrelsen
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Dagordning (enligt stadgar antagna april 2012)
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två mötesjusterare
6. Fastställelse av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet
11. Beslut i ärenden som väckts genom motion
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
13. Årets budget
14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen, Styrelsen har bestått av ordföranden och 7
ledamöter
15. Val av ordförande för ett år. Valberedningens förslag: Nyval av Ingvor Johansson.
16. Val av ledamöter
Ledamöterna: Anders Carlsson, Agneta Åkerberg och Lars-Åke Östergren samt nyval av
Fredrik Klang kvarstår 1 år.
Valberedningens förslag: omval av Roland Alexandersson, Lars Andersson och Leif
Johansson på 2 år.
17a. Val av revisorer, minst 2 st, var av en sammankallande. Valberedningens förslag: omval
av Lennart Bengtsson och Lars-Anders Måttgård
17b. Val av revisorssuppleant. Valberedningens förslag: omval av Lennart Larsson
18. Val av valberedning, minst 2 st, var av en är sammankallande. Valberedning har varit Alf
Andersson (sammankallande), Mattias Bengtsson och Lars Svensson.
19. Till styrelsen anmälda ärenden
20. Mötets avslutande

