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Protokoll från Vattenrådets årsmöte torsdag den 25 april 2019 i Gruvlokalen. 

1. Vår ordförande Freddie Eriksson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 

2. Mötet förklarades utlyst i enlighet med stadgarna av de 19 mötesdeltagarna.  

3. Dagordningen fastställdes utan tillägg 

4. Rolf Georgsson valdes till mötesordförande och Christer Wahlgren till mötessekreterare. 

5. Hans Gustavsson och Karl Arne Gille valdes att justera protokollet. 

6. Inga motioner fanns att behandla. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2018 upplästes av ordf. Freddie Eriksson, och godkändes. 

8. Den ekonomiska redogörelsen presenterades av kassören Leif Bertelson, och godkändes. 

9. Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Per Gustav Jernberg. 

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

11. Beslöts att medlemsavgiften för 2020 skulle vara oförändrad 200 kr för enskilda personer och 

500 kr för företag och organisationer. 

12. Verksamhetsplanen för 2019 presenterades av ordf. Freddie Eriksson och godkändes. 

13. Omval av ordförande på ett år av Freddie Eriksson. 

14. Omval till styrelsen på två år av Tommy Blom och Christer Wahlgren samt nyval av 

ledamoten Bernt Östergren på två år. 

15. Omval av Mats Björk och nyval av Ananya Roy på två år till suppleanter. 

16. Omval av Göran Mårtensson och nyval av Hans Gustavsson till revisorer på två år. 

17. Omval av Kurt Nordlander på två år och nyval av Madeleine Alpsjö på ett år till valberedare.  

18. Under övriga frågor informerade Hans Gustavsson att Freddie Eriksson nu efterträtt honom 

som Östhammars kommuns representant i Fyrisåns vattenvårdsförbund. Kurt Nordlander 

undrade vilka min/max nivåer vi bör eftersträva i Dannemorasjön. Christer Wahlgren svarade 

att vi bör eftersträva att nivån ligger mellan 24,1 och 24,5 möh RH00. Han informerade även 

om verksamheten i de olika LONA projekten. 

19. Ordf. Freddie Eriksson tackade med blommor den avgående ledamoten Svante Svensson och 

den avgående suppleanten Madeleine Alpsjö samt till årsmötets ordförande Rolf Georgsson.   

20. Mötesordförande tackade för visat intresse och bjöd till kaffe.  

 

 

…………………………………  …………………………………… 

Ordf. Rolf Georgsson   Sek. Christer Wahlgren 
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