Medlemsavgift kr 150:- för 2018
Sätts in på:
Bankgiro 345-6266 eller
Plusgiro 48 92 20-4

Vattenrådet
Fyris Östra Källor

Inbjudan till Vattenrådets årsmöte
onsdagen den 18 april 2018 kl. 18:30
i 12:an vid Simbadet
Efter beslut vid förra årets årsmöten i Miljöföreningen Fyris Östra källor och Österbybruk
Dannemora Vattenråd gick föreningarna samman och bildade Vattenrådet Fyris Östra källor.
Föreningarna beslutade också om att överföra innestående kassamedel och medlemslista till
den nybildade föreningen.
Enligt stadgarna kan kallelse till årsmöte ske per e-post. Men, du som tidigare var medlem i
Miljöföreningen Fyris Östra källor, får alltså denna inbjudan per post. Om du kommer på
årsmötet kommer vi därför att be dig om din e-postadress. Du kan annars skicka e-post till
vatten@fyrisostra.se så kommer du också att kunna ta del av löpande information.
Vid det konstituerande mötet den 31 maj 2017 fattades beslut om stadgar och val av styrelse
enligt följande mandattider.
Freddie Eriksson, ordförande,
Leif Bertelson, kassör
Christer Wahlgren, ledamot
Tommy Blom, ledamot

1 år
1 år
2 år
2 år

Valberedning utgörs av Kurt Nordlander och Christer Bohlin
Revisorer är Göran Mårtensson och Per Gustav Jernberg
Således är följande funktioner aktuella för nyval.
Ordförande och 3 styrelseledamöter.

Johan de Faire, ledamot
Svante Svensson, ledamot
Mats Björk, suppleant
Madélèinè Alpsjö, suppleant

1 år
1 år
2 år
2 år

2 år
2 år

Förutom val till styrelsen kommer föreningens verksamhetsberättelse för 2017 och verksamhetsplanen för 2018
att presenteras och bli föremål för beslut.
Verksamhetsberättelsen och Verksamhetsplanen finns på hemsidan www.fyrisostra.se
Medlem som önskar lämna motioner kan göra det fram till årsmötet.

Dagordning för årsmöte den 18 april 2018
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justerare
6. Motioner
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
12. Årets budget
13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter
för två år
14. Val av ordförande för ett år
15. Medlemsavgift
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Vattenrådet Fyris Östra Källor är en ideell organisation som värnar om vattensystemet i
Dannemora – Österbybruk och dess kulturhistoriska naturvärden. Hemsida www.fyrisostra.se
|E-post: vatten@fyrisostra.se | Org.nr 802443-1150 | Bankgiro 345-6266 | Plusgiro 48 92 20-4|

