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  KALLELSE 
   

Nissans Vattenråd kallar härmed till årsstämma 2021 
 

Stämman genomförs återigen digitalt via Teams med anledning av pandemin. 

Styrelsen samt ersättare får kallelse via mail. 

 

Övriga som vill delta behöver anmäla deltagande till 

sofia.yngstrand@halmstad.se senast den 26 maj. 
 

Tid och Plats 

 

Onsdagen den 2 juni, kl. ca 10.05 – ca 11.45 via digital plattform enligt 

inbjudan. 

 

Program 

 

1.  Ordföranden hälsar välkommen till stämman 

2.  Vattenrådets årsstämma  

4.  Avslutning 

 

 

Övrig information 

 

Redovisning av recipientkontrollen (Medins Havs- och vattenkonsulter AB) 

brukar vara ett stående inslag på årsmötet. Kontrollen har tyvärr blivit något 

försenad i år och möjlighet att lyssna till digital redovisningen av 

recipientkontrollen kommer att erbjudas den 22 juni kl 10.00, vecka 25.  

 

Vid detta tillfälle har ni också möjlighet att bjuda med övriga personer inom er 

organisation som kan ha nytta av informationen gällande recipientkontrollen. 

Det kan tillexempel vara kommunekologer eller andra personer som kommer i 

kontakt med vattenfrågor. 
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Dagordning för stämman  
 

1.  Årsmötet öppnas av föreningens ordförande eller vice ordförande 

2.  Godkännande av föredragningslista 

3.  Fastställande av röstlängd 

4.  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

5.  Val av ordförande för stämman 

6.  Val av justerare 

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse 

8.  Revisionsberättelse 

9.  Fastställande av balansräkning 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11.  Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare (vart fjärde år) 

12.  Val av ordförande och vice ordförande (vart fjärde år) 

13.  Val av övriga styrelseledamöter och ersättare (vart fjärde år) 

14.  Val av eventuellt arbetsutskott 

15.  Val av revisorer och ersättare 

16.  Val av valberedning 

17. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för nästa räkenskapsår 

18.  Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

19.  Fastställande av arbetsprogram 

20.  Fastställande av budget 

21.  Övriga anmälda ärenden och inkomna motioner 

22.  Årsmötets avslutning 

  

 

Vattenrådet hoppas och ser fram emot ett stort deltagande från styrelse och 

medlemmar trots rådande omständigheter! 

 

 

VÄLKOMMEN! 

 

 

Ordförande Jenny Axelsson (Halmstads kommun), Henrik Jatkola vice 

ordförande och Sofia Yngstrand samordnare 

Nissans vattenråd 


