
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Aktion Rädda 

Vätterni Zinkgruvan 2014-05-17 

§1 Vice ordförande Bengt Eriksson hälsade välkommen och 

förklarade mötet öppnat. 

§2 Jan Andersson valdes till mötesordförande och Elisabeth 

Lennartsson till sekreterare för mötet. 

§3  Jan Johansson och Christer Haagman valdes som justerare 

tillika rösträknare. 

§4 Mötet beslutade att mötet varit stadgeenligt utlyst. 

§5 Dagordningen fastställdes. 

§6 Verksamheten 2013. Verksamhetsberättelsen har varit 

utsänd med kallelsen. Kompletterades också med muntlig 

redovisning. Berättelsen godkändes. 

Enar Andersson föredrog den ekonomiska berättelsen muntligt 

utöver det som varit utsänt. Berättelsen godkändes. 

Jan Johanson läste upp revisorernas berättelse, där det fanns 

förslag att styrelsen skulle få ansvarsfrihet. 

§7 Ansvarsfrihet. Mötet beslutade att bevilja kassören och 

styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 

§8 Medlemsavgift. Mötet beslutade om oförändrad 

medlemsavgift för 2015 enligt följande: Enskild medlem 100 kr, 

familj 300kr, företag 500 kr. Gåvor har inkommit ett antal 

under året och noterades med tacksamhet. 

§9 Budget. Styrelsen hade inte lagt någon särskild budget för 

2014. Till lokala grupper beslutades att mot uppvisande av 

offert eller liknande handling kan upp till 5000 kr utbetalas för 

kostnader för informationsblad eller andra kostnader där ingen 

annan kan stå för kostnaden. Grupperna bör ha en egen 

handkassa. 

§10  Ekonomiska ersättningar. Mötet beslutade enligt följande: 

Inget arvode för möten betalas. För resor kan betalas enligt 

statlig norm mot redovisning av kilometerantal och syfte med 

resan. Till styrelsemöten kan resekostnad utbetalas. 



§11 Valdes till styrelse och revisorer: 

Ordförande för 1 år Bengt Eriksson. 

Ledamöter för 2 år: Ann-Sofie Andersson och Britt-Marie 

Gyllensvaan.  

   Ledamot för 1 år: Enar Andersson.  

Sekreterare Elisabeth Lennartsson kvarstår ett år. Till 

protokollet antecknas att styrelsen ska adjungera 

representanter för Motala- eller Vadstenagruppen när 

grupperna har utsett lämplig person, i syfte att bredda den 

geografiska spridningen. Styrelsen kan bestå av 9 personer 

enligt stadgarna.  

Revisorer: Gunilla Högberg på 1 år. Revisorsersättare 1 år: Ulla 

Lagerstedt-Johanson. Kvarstår ett år gör Jan Johanson. 

Alla val var enhälliga. 

§12 Till valberedning för 1 år valdes: Rune Olsson, Ulla Kjellander, 

och Jan Andersson. 

 

§13 Diskussion om hur organisationen ska kunna fungera bättre 

när föreningen nu har cirka 600 medlemmar. Styrelsen 

föredrog ett förslag om hur arbetsgrupper, lokala grupper och 

temagrupper ska kunna stöttas av styrelsen, lära av varandra 

och informera varandra och styrelsen, för att vår förening ska 

bli effektivare och starkare. Särskilt viktigt är att hemsidan 

fungerar bättre och att informationen där kompletteras och 

läggs ut snabbare. Mötet ansåg att det får kosta en del för att 

få en bra struktur och bra organisation för att kunna få ut 

information till alla medlemmar och allmänheten. Flera förslag 

från mötet framfördes, vilka styrelsen nu får bearbeta. En logga 

bör beslutas om, så att vi kan skydda ett varumärke. 

Diskussionsunderlaget bifogas protokollet för internt bruk.   

§14 Rapporter om hur läget är för de olika objekten vi arbetar 

med:  

Norra Kärr: Provbrytning pågår och viss markförsäljning har 

börjat, där säljaren fått aktier istället för pengar. Diskussion 

pågår inom Grännagruppen om olika möjligheter för att kunna 



få stopp innan ansökan om gruvbrytning lämnas in. Styrelsen 

får i uppdrag att stötta upp det arbetet. 

Gasborrning fossilgas: I Motalatrakten händer inte så mycket 

just nu, men 17 hål har borrats på land. Man är orolig att ett 

hål kommer att borras på en udde med 50 meters avstånd till 

vattnet på båda sidor, för att komma runt gränsen för 

vattenskyddsområdet. Även här behöver styrelsen stötta upp 

gruppen. Båtklubbarna hjälper till att ha tillsyn över  

när något händer ute i sjön. 

Flygets ansökan ligger delvis hos regeringen, eftersom 

Miljöprövningsdelegationen begär tillstånd att frångå 

naturvårdslagstiftningen/Natura 2000. Det betyder att man 

erkänner att naturen kommer att få negativ påverkan om 

tillståndet ges och att det skulle utgöra ett klart brott mot 

regelverket i Natura 2000, vilket är vad vi påpekat i vårt svar i 

januari 2014 med vår advokats hjälp. Vi uppmanas alla att 

anteckna datum och tid när det bullrar särskilt mycket, så att vi 

kan anmäla överflygningar/”felflygningar”. 

 

Vätternvårdsförbundet gör nu en ”metallbudget” för Vättern, 

man tittar på hur mycket metaller olika källor påverkar 

metallinnehållet i Vättern. Klar under sommaren.  

 

”Bevarandeplanen för Vättern” håller på att uppdateras inför 

beslut om nya mål. En remiss kommer troligen i sommar, där 

bör vi vara med och lämna svar. 

 

§15 Verksamhet under året. Styrelsen har en del uppslag och 

hänvisar till den nya styrelsen, att i samråd med de lokala 

grupperna skapa en gemensam verksamhetsplan. 

I enlighet med föreningens syfte ska det mesta av arbetet pågå 

ute i de olika grupperna. 

 

Förslag från medlemmar:  

En hearing i varje kommun inför höstens val med 3 frågor, om 

hur man i de olika partierna ser på Vättern och dricksvattnet. 

 

En kunskapsdag om vattenprover och om vad resultaten 

betyder. Många prover tas varje år och vi behöver öka 



kunskapen om vad provsvaren innebär. Kanske i samband med 

att svar lämnas om ”Bevarandeplan för Vättern”.  

 

Styrelsen får nu överväga hur mycket pengar som kan satsas 

på något större arrangemang.   

Gruvseminariet i Gränna var föredömligt bra ordnat där 

ekonomin gick ihop, därför att vi samarbetade med många 

andra organisationer.  

 

§16 Några ytterligare frågor fanns inte. 

§17 Mötet avslutades med att Bengt tackade alla för mycket 

konstruktiv och bra diskussion. Vår organisation har utvecklats 

mycket starkt under senaste året och vi får allt starkare stöd 

från andra miljöorganisationer, företagarföreningar m.m. Ofta 

är det en bred politisk uppslutning på lokal nivå. Med vårt 

arbetssätt har vi goda möjligheter att påverka folkopinion och 

politiker, både lokalt och på riksplanet. Vi måste arbeta extra 

hårt den närmaste tiden med tanke på att det är valår, men det 

innebär också ökade möjligheter att nå ut med vårt budskap. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Elisabeth Lennartsson 

 

Protokollsjusterare:   Protokollsjusterare: 

 

Jan Johansson   Christer Haagman 

 

Bilaga för internt bruk: Förslag till organisation för ARV åhörarkopior 

 

Fotnot: Protokollet är justerat. 


