Klarälvens vattenråd ÅRSSTÄMMA 26 maj 2021

Klarälvens vattenråd
2021 år stämma
Alla våra nya och gamla medlemmar hälsas varmt
välkomna till stämman som på grund av Pandemin
återigen hålls digitalt/per telefon
Datum:
10.00

26 maj 2021
Årsmötesförhandlingar enligt
dagordning med handlingar.

Vår verksamhetsberättelse skickas med detta brev
och finns även på Klarälvens vattenråds hemsida:
www.klaralvensvattenrad.se

Där finns även övriga handlingar till mötet.

Anmäl deltagande senast den 19 maj 2021 så får
du en länk alt telefonnummer att logga in dig på till
stämman.
Anmäl dig helst via epost:
Romboland30291@gmail.com
alternativt
Liisa.larsson@hagfors.se
Eller ett SMS till Anna Sjörs på 072–5030291

Varmt välkomna!
Klarälvens Vattenråd
PS: 2020 skrev vi i kallelsen till årsmötet: Karlstad kommun
har lovat att stå som värd för stämman nästa år. Vi får
verkligen hoppas att vi kan ses 2022 när alla är
vaccinerade/ hälsar Anna
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Dagordning
Klarälvens vattenråds årsstämma
den 26 maj 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Upprättande och justering av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. Bilaga 4 a och 4 b
Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat. Bilaga 5
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Val av styrelse mm: (Valberedningens förslag Bilaga 7)
Val för ett - två år av ledamöter i styrelsen
Val för ett - två år av ordförande och vice ordförande
Revisorer: Val för ett – två år av revisorer och ersättare för dessa
Valberedning: Val för ett - två år av valberedning och sammankallande
Fastställande av medlemsavgifter – Styrelsens förslag: Under förutsättning av alla kommuners godkännande
utgår en medlemsavgift från och med 1 jan 2022 enligt följande: Forshaga, Hagfors och Torsby kommuner
vardera 12 000 kr, Munkfors och Hammarö kommuner vardera 6 000 kr samt Karlstads kommun 42 000 kr
Fastställande av arvoden –Samma som tidigare: 800 kr per sammanträdetill revisorerna
Programförklaring och aktivitetsplan för perioden 2016–2021 att revideras vid nästkommande
föreningsstämma Bilaga 12 a och 12 b
Rambudget: Fastställande av rambudget för perioden 2020–2021 att revideras vid nästkommande
föreningsstämma. Bilaga 13
Motioner – inga motioner har inkommit
Övriga ärenden

Handlingar till stämman finns att hämta på http://klaralvensvattenrad.se/stamman-2021/:

Pkt 4 a: Verksamhetsberättelse 2019 (medföljer denna kallelse)
Pkt 4 b: Revisorernas berättelse
Pkt 5: Resultat och balansräkning, disposition av årets resultat
Pkt 7,8 och 9: Valberedningens förslag på styrelse mm
Pkt 12 a Programförklaring 2016–2022
Pkt 12 b Aktivitetsplan 2019–2022
Pkt 13 Rambudget 2021–2022

