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Inbjudan till Klarälvens vattenråd och vattenvårdsförbunds 
stämmor år 2022  
 
 
Alla våra nya och gamla medlemmar hälsas varmt 
välkomna till stämman som i år blir i Karlstad 
Datum: 17 maj 2022, plats CCC, se karta. 
Frukostfika kommer att finnas mellan 08.30-10.00 
09.00    Vattenrådet:  Årsmötesförhandlingar se 

dagordning. 
10.00    Vattenvårdsförbundet: 

Årsmötesförhandlingar separat utskick. 
11.00    LOVA-projekt nedre Klarälven, Hammarösjön 

och Kattfjorden Ida-Lis Rudin, Karlstads 
kommun berättar. 

11.30    Klarälvens recipientkontroll för åren 2019-
2021  Ann-Charlotte Norborg Carlsson, SGS,  
redovisar 3-års rapporten. 

12.30    Lunch  
14.00    Samling vid Sjöstadsverket där vi får guidning 

om teknik och resultat. Se karta. 
15.30     c:a avslut med kaffe 
 
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 9 maj 2021   
 
Anmäl dig till vattenrådets stämma via epost:  
Romboland30291@gmail.com 
Eller ett SMS till Anna Sjörs på 072–5030291  
 
Ni som deltar på stämman för Klarälvens 
vattenvårdsförbund gör även en separat anmälan till 
Björn Gladh Sms 070-9587800  eller mailas 
till bjorn_gladh@hotmail.com  
 
Skriv vilken föreningen, kommun eller företag ni 
representerar  
 
Varmt välkomna!  
Klarälvens Vattenråd och vattenvårdsförbund 
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Dagordning  
Klarälvens vattenråds årsstämma  

1. Upprättande och justering av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.  
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 
4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. Bilaga 4 a och 4 b 
5. Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat.  Bilaga 5 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
7. Val av styrelse mm: (Valberedningens förslag Bilaga 7) 
a. Val för ett - två år av ledamöter i styrelsen 
b. Val för ett - två år av ordförande och vice ordförande 
8. Revisorer: Val för ett – två år av revisorer och ersättare för dessa 
9. Valberedning: Val för ett - två år av valberedning och sammankallande  
10. Fastställande av medlemsavgifter –Styrelsens förslag: 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 800 kr per sammanträdetill revisorerna 

11. Programförklaring och aktivitetsplan för perioden 2022-2026 att revideras vid nästkommande 
föreningsstämma Bilaga 12 a och 12 b 

12. Rambudget: Fastställande av rambudget för perioden 2022-2026 att revideras vid nästkommande 
föreningsstämma. Bilaga 13 

13. Motioner – inga motioner har inkommit 
14. Övriga ärenden 

 

Handlingar till stämman finns att hämta på http://klaralvensvattenrad.se/stamman-2022/: 
 
 
Pkt 4 a: Verksamhetsberättelse 2020 (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 2022-2026 
Pkt 12 b Aktivitetsplan 2022-2026 
Pkt 13 Rambudget 2022-2026 
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Karta CCC 
Tage Erlandergatan 8, Karlstad 
 

 
 
 
Sjöstadsverket 
Hedvägen, 654 60 Karlstad 
 
 


