
18:00 - 18:45 föreläsning om kemikalier i vår vardag - föreläsare Eva Pohl 

Föreläsningen handlar om vikten av rent vatten och om kemikalier vi har i vår vardag 

och hur vi kan förhålla oss till dessa. 

 

Föreläsare är Eva Pohl, Universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet på Institutionen för  

biologi och miljö.  Eva undervisar i olika miljökurser främst på miljöprogram. 

*NÄR: Torsdagen den 28 maj                            * VAR: Foajén, nya kommunhuset  

*STARTAR: 18:00                                    * FIKA 18:45– 19:30  -Smörgåstårta 

Frågor och funderingar besvaras av Pernilla Landin, sekreterare i vattenrå-

det, 0486-33187 eller pernilla.landin@torsas.se 

Efter föreläsningen och fika hålls 

föreningsstämman för vattenrådet med 

start ca 19:30   - Se agendan för stämman 

på nästa sida. 



 

Agenda enligt § 5:1 Ordinarie Föreningsstämma  

Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.   

A. Godkännande av dagordningen. 

B. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar. 

C. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.  

D. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll 

E. Fråga om kallelse utgått i behörig ordning. 

F. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse 

G. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets  
resultat. 

H. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

I. Val för fyra år av ordförande och vice ordförande i styrelsen  

J. Val för fyra år av sex övriga ledamöter och sex ersättare i styrelsen 

K. Val av revisorer och ersättare för dessa. 

L. Val för fyra år av valberedning och sammankallande 

M. Fastställande av medlemsavgifter. 

N. Fastställande av arvoden 

O. Behandling av inkomna motioner 

P. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma  

Q. Fastställande av budget för verksamheten 

R. Övriga ärenden 

Aktiviteter som sker i vattenrådet eller som 
vattenrådet är delaktig i under våren: 

9 maj Vårträff, 9-12 i båtklubbens lokaler i 
Bergkvara  småbåtshamn. Tema ”Visst bryr 
Du Dig om vattnet - Ditt bidrag till vatten-
miljön blir vårt gemensamma bidrag till ett 
gott liv i en livskraftig kommun!  

Arra. Torsås kustmiljögrupp.  

15 maj Vatten och Avloppsmässa fokus på 
dricksvatten och anläggningar för enskilt av-
lopp. 10 –15, på kommunens parkering.  

Arr. Torsås kommun tillsammans med  

vattenrådet och kustmiljögruppen. 

28 maj– föreläsning om miljögifter i vår 
vardag. –vad kan vi göra? 18:00, nya kom-
munhusets foajé.  


