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 Inbjudan och program för 28 maj 2016  
 

INBJUDAN 
VÄLKOMMEN Till ”VÅRTRÄFF 2016” – där vattenvårdsarbetet i samverkan står i 

centrum 

I år gör vi ett samarrangemang med Kustmiljögruppen. Vattenrådet inleder 

morgonen/dagen med att genomföra årsmötet. Efter årsmötet går vi in på 

Kustmiljögruppens och våra gemensamma intresse. 

Fokus för dagen ligger på åtgärder lokalt och regionalt för att nå EU:s miljömål. 

Anmäl er senast 23/5 till pernilla.landin@torsas.se eller 0486-33 187 

 

 Plats: BBK: s klubbstuga i Dalskärs småbåtshamn, Dalskärsvägen 4, Bergkvara.  

 Dag: 28 maj 2016  

 Tid: 9:00 – så länge ni vill delta men längst 13:00 då Kustmiljögruppen startar sitt 

årsmöte. 

 

PROGRAM 
 9:00 - 10:00 Vattenrådets årsmöte (sida 3 för dagordning för ordinarie 

föreningsstämma enligt § 5:1)  

 10.00 Samling BBK klubbstuga Dalskär med Kaffe/te och fralla!  

 10.20 Kustmiljögruppens Pia Prestel ”Vårträff 2016” öppnas! T.f. ordförande 

Kustmiljögruppen  

 10.25 Regionala åtgärder för att nå Susanna Minnhagen EU: s miljömål! 

Musselgeneral/projekt- ledare, Kalmar kommun  

 10.50 Diskussion!  

 11.00 Lokala åtgärder för att nå Pernilla Landin EU: s miljömål samt info 

Sekreterare i Vattenrådet från Vattenrådet! Vattenprojekt, Torsås kommun  

 11.25 Diskussion!  

 11.35 Erfarenheter av vasslåtter Martin Storm/ 2015 med siktet inställt på 

Samhällsbyggnadschef säsongen 2016 med planering Kåge Eklund och 

genomförande! Sekr. Kustmiljögruppen  
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 11.55 Diskussion!  

 12.05 Samråd med Länsstyrelsen om Rune Fransén förnyat femårigt (2016-2020) 

Kustmiljögruppen miljötillstånd avseende vass- klippning!  

 12.25 Diskussion!  

 12.35 Medlemsföreningarna redovisar Medlemsföreningarnas sina tankar kring 

vattnets kontaktpersoner avgörande betydelse för ett gott liv i en livskraftig 

kommun!  

 12.55 Sammanfattning/avslutning Pia Prestel Så här tolkar jag vad jag hört T.f. 

Ordförande under förmiddagen om vi satsar Kustmiljögruppen på miljön – ”för ett 

gott liv i en livskraftig kommun”!  

 13.00 Kustmiljögruppens Årsmötesförhandlingar enl.  

Medlemsföreningarnas § 14 i föreningens stadgar!  

 

 

Lagom till Valborg placerades Miljöejektorn och fontänen i Vallermansgöl. Åtgärden är till för att öka 

syrehalten i vattnet. 
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Dagordning enligt § 5:1 Ordinarie Föreningsstämma  
Föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen 

därtill utser.  

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:  

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 sju övriga ledamöter och sex ersättare i styrelsen  

 

k) Val av revisor och ersättare för denne.  

 

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 


