GITA Aws vAnrNvÅnosroRBu ND

Protokoll fort vid Göto ölvs vottenvördsförbunds

förbundsmöte 2O16
Tid

Onsdagen den 27 april 2016 kl. 09:00-15:00

Plats:

Världskulturmuseet (Södra vägen 54) i Göteborg

Närvarande:

Ca B0 personer. Representanter

för medlemmar och särskilt inbjudna
från både Göta älvs vattenvårdsförbund (CÄWf) och Bohuskustens
vattenvårdsförbu nd (BWF)

De inledande föreläsningarna på förmiddagen anordnad es i samarbete med Bohuskustens
vattenvårdsförbund. På eftermiddagen hölls parallellt fö ffras tor det ena
vattenvårdsförbundet när det andra höll förbundsmöte.

Hälsningsanförande
Ordförandena i Göta älvs vattenvårdsförbund, Ronnie Ljungh och Bohuskustens
vattenvårdsförbund, Mats Brodefors hälsar alla välkomna
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Val av mötesordförande
Till att leda förbundsmötet utsågs Ronnie Ljungh.

$

$ 2. Val av mötessekreterare
Till mötets sekreterare valdes Monica Dahlberg.
5 3. Val av två justeringsmän
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Evalotta Stolt, Akzo Nobel Pulp
and Performance AB i Bohus och Kaj Johansson, Mölndals stad.
S

4.

Fastställande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

$ 5. Justering av upprättad röstlängd
Ärendet bordlades i avvaktan på en eventuell votering.
S 6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.
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7. Styrelsens berättelse för 2O15.
Styrelsen berättelse för 2015 med tillhörande räkenskapsredogörelse godkändes.
$

8.

Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Förbundsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamheten under 2015.
5

9.

Val av styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie
förbundsmöte
Valberedningens förslag föredrogs av Ronnie Ljungh. I enlighet med valberedningens förslag
valdes följande styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie förbundsmöte:
5

ri e sty rel se I ed a m öte
Ronnie Ljungh (MP)
Evalotta Stolt
Marie Andersson
Tore Hult (S)
Gunnar Johansson
Kaj Johansson (S)
Maria Kjellberg (MP)
Lennarth Nilsson (M)
Tomas Nilsson (M)
Anneli Papadopoulos
Elisabet Stadler
Maria Tornvall
O rd i n a

r

Suppleanter
Ragnar Davidsson
Edvard Molitor
Ann-Christine Tornebjer Torslid (S)
Claes Wångsell

Göteborgs Stad
Akzo Nobel Pulp and Performance AB
AstraZeneca AB
Alingsås kommun
SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk
Mölndals Stad
Kungälvs kommun
Ale kommun
Göteborgs Stad
Vargön Alloys AB
SKF Sverige AB
GKN Aerospace Sweden AB

Ragn-Sells Heljestorp AB
Göteborgs Hamn AB
Trollhättans Stad
Kretslopp och vatten, Göteborg

10.

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag beslöt förbundsmötet att till ordförande i styrelsen
S

utse
Ronnie Ljungh (MP), Göteborgs stad, ordförande
Evalotta Stolt, Akzo Nobel Pulp and Performance AB, vice ordförande

Val av revisorer jämte ersättare fram till nästa ordinarie förbundsmöte
5 11.
I enlighet med valberedningens förslag valdes till revisorer Eva Kristensen (S), Partille kommun
och Rolf Kühl, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB.
Som revisorssuppleanter valdes i enlighet med valberedningens förslag Lars Bergsten (M),
Göteborgs stad och Jan Tallnäs, SKF Sverige AB.
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Val av valberedning
S 12.
Till valberedning utsågs Peter Lindh (S), Göteborgs Stad (sammankallande) och Lisbeth
Boethius (M). Platsen som företagsrepresentant i valberedningen är vakant då den tidigare
representanten avsagt sig uppdraget med kort varsel.
Förbundets styrelse får i uppdrag att under året utse en ny företagsrepresentant till
valberedningen.
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13.

Fastsällande av arvoden
från valberedningen beslöt förbundsmötet att arvoden till ordförande och vice
ordförande ska utgå med en fast procentsats räknat på basbeloppet för 2016 och med
1 500 kronor till tjänstgörande revisor.
På förslag

Sålunda fastställdes följande arvoden för 2016 av förbundsmötet:
I kronor räknat 100 o/o av prisbasbeloppet för 2016 eller 44 300 kr
till ordförande
I kronor räknat 25 o/o av prisbasbeloppet för 2016 eller 11 075 kr
till vice ordförande
till tjänstgörande revisor 1 500 kr

Fastställande av budget för 2O16
S 14.
Styrelsen godkände vid sammanträde 2016-03-10 förslag till budget för 2016 med prognos
för 20L7. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till
förbundets medlemmar.
Förbundsmötet beslöt:
att fastställa föreliggande förslag till budget för 2016 med prognos för 2017
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15.

Fastställande av verksamhètsplan för 2O16
Styrelsen godkände vid sammanträde 2016-03-10 förslag till verksamhetsplan för 2Ot6
Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till förbundets
medlemmar.
Förbundsmötet beslöt:
att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2016

16.

Fastsällande av medlemsavgift/grundavgift för 2O16
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa
medlemsavgiften/grundavgiften för 2016 till 1 300 kronor per röstetal
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Fastställande av enhetsavgift/kontrollavgift för 2O16
S 17.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa
enhetsavgiften/kontrollavgiften för 2016 till 6 300 kronor per andel.
Avgiften justeras med KPI för föregående år.
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ls.

övriga frågor

Bo Johansson från Mjörns FVO informerade om

att de senaste limnologiska
undersökningarna av sjöarna Anten och Mjörn utfördes 2OO7-2OOB och att det åter borde
vara dags under 2OL7-2Ot8.
Han informerade också om att det pågår ett projekt kring Mellbyån finansierat av VÂCnbidrag från Länsstyrelsen med utökad provtagning och åtgärder för att minska
nä ringstillförsel.
Ronnie Ljungh tackar styrelsen, övriga grupper inom förbundet samt kansliet för arbetet det
gångna året.

Föredragningar
Samtliga föredragningar från dagen går att hitta på förbundets hemsida:
http : //www. gotaalwvf.orglvadgorvi/arsmote/a rsmote20 16. htm I

Göteborg dag som ovan

Monica Da

Ronnie Ljungh

Evalotta Stolt
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