Kallelse/Inbjudan
2017-03-29

Kallelse/ inbjudan till årsmöte i
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd
NÄR:

Onsdag den 19 april 2017 kl. 9:00

PLATS:

Förmiddag: Hembygdsgården i Karlskoga (se karta och koordinater
efter dagordningen)
Eftermiddag: Våtsjötorps kraftverk, gemensam avfärd efter lunch

ANMÄLAN:

NÄR:

Senast 2017-04-16

VAD:

Meddela om ni deltar hela eller del av dagen, ange
även om ni deltar på lunchen samt eventuella
kostpreferenser.

TILL VEM: Matilda Norberg (vattenrådgivare)
E-post: matilda.norberg@karlskoga.se
Telefon: 0586-61541.

Kallelse/Inbjudan
2017-03-29

PROGRAM:
9:00

Välkommen och fika

9:20

Årsmöte

10:40

Redovisning av 2016 års resultat av recipientkontrollen
Ann-Charlotte Norborg Carlsson, ALcontrol

11:40

Lunch på Karlskoga folkhögskola

13:00

Studiebesök Våtsjötorps kraftverk och omlöp.
Nils-Olov Eriksson guidar och berättar

14:30

Fika och hemfärd

Med vänliga hälsningar

Matilda Norberg
(Vattenrådgivare/sekreterare)

Liselotte Eriksson
(Ordförande)
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Förslag till dagordning gällande årsmöte i GVVF och GVR, 2017-04-19
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. Val av styrelse enligt ordningen i § 11 andra stycket
13. Val av förbundets ordförande
14. Val av 2 revisorer och ersättare
15. Utseende av valberedning med sammankallande och högst 2 ytterligare ledamöter
16. Rapport om medlemsförändringar
17. Förslag till ändring av stadgarna (bilaga 4)
18. Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet
a. Av styrelsen hänskjutit ärende: Utökning av samordnartjänsten från 50 % till
100 % (Bilaga 5)
19. Fastställande av budget för 2017 (budgeten presenteras på årsmötet)
20. Fastställande av arbetsplan och organisationsplan för 2017 (bilaga 1 och 2)
21. Fastställande av medlemsavgift samt andelstal och utdebitering per andel för
verksamhet och undersökningar, för 2017
22. Övriga frågor
23. Mötet avslutas
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KARTA FÖR ATT HITTA:

E18

Från 205:an/243:an söderifrån eller norrifrån, sväng in på rektor Lindholms
väg och kör ca 500m. Hembygdsgården ligger på vänster sida.

