Kallelse
2020-08-25

Kallelse till årsmöte i
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd
NÄR:

Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 13:00

PLATS:

Digitalt möte
Skranthöjdsvägen 35, Karlskoga
Lokal: Möckeln

Anslut till Microsoft Teams-möte
ANMÄLAN:
TILL VEM: Ida Lewin (samordnare)
E-post: ida.lewin@karlskoga.se
Telefon: 0586-62157.

Kallelse
2020-08-25

PROGRAM:
13:00

Välkommen, vi tar en runda där alla får presentera sig, sedan går vi igenom hur
mötet kommer att fungera, tips inför digitala möten och kollar att tekniken
fungerar.

13:15

Ordföranden hälsar välkomna

13:15

Årsmöte
(Se bifogat förslag till dagordning)

Med vänliga hälsningar

Ida Lewin
(Vattenrådgivare/sekreterare)

Linda Brunzell
(Ordförande)

Kallelse
2020-08-25

Förslag till dagordning gällande årsmöte i GVVF och GVR, 2020-08-25
1. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar
2. Val av ordförande och 2 justerare/rösträknare för mötet
3. Fråga om godkännande av dagordning
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare och kassaförvaltare
6. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret (bilaga 1 och 2)
7. Redogörelse för resultat- och balansräkning (Bilaga 3)
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut i anledning av förbundets överskott eller underskott enligt balansräkning
12. Valberedningens presentation
13. Val av styrelse enligt § 11 andra stycket plus fyllnadsval av två ersättare
14. Val av förbundets vice ordförande
15. Val av 2 revisorer och ersättare
16. Utseende av valberedning med sammankallande och högst 2 ytterligare ledamöter
Observera att årsmötet kommer behöva utse en ny valberedning. Styrelsen uppmanar
därför medlemmarna att innan årsmötet fundera på förslag till valberedare.
17. Rapport om medlemsförändringar
18. Förslag till ändring av stadgarna (bilaga 4)
19. Fastställande av budget för 2020 (bilaga 5)
20. Fastställande av arbetsplan och organisationsplan för 2020 (bilaga 1 och 2)
21. Fastställande av medlemsavgift samt andelstal och utdebitering per andel för
verksamhet och undersökningar, för 2020. (bilaga 5)
22. Övriga frågor
23. Mötet avslutas

