Protokoll från Årsmöte i Aktion Rädda Vättern 20210525
Plats: Mötet hölls via ZOOM
Närvarande: 48 uppkopplade deltog i mötet samt att 3 personer var med på samma
uppkopplingar, totalt 51 deltagare.
§1. Mötets öppnande kl. 19:00
Arvs ordförande Lisa Lennartsson hälsade alla välkomna och informerade om att efter
årsmötet kommer det att hållas kort information om det aktuella läget.
§2. Fastställande av röstlängd
Lisa L informerar om att de som nu är uppkopplade och har betalat sin medlemsavgift för
2021 är röstberättigade.
Beslut fattas genom att de som är emot skriver sitt namn på chatten. Om det behövs
votering kontrollerar vi att de som röstar har betalt medlemsavgift för 2021.
Beslut Röstlängden fastställs enligt ovan
§3. Val av presidium: mötesordförande och sekreterare
Beslut: Mötet väljer Ulla Kjellander som mötesordförande och Eva Andersson som
sekreterare.
§4. Val av 2 protokollsjusterare
Beslut; Catharina Jakobsson och Caroline Millberg väljs till protokollsjusterare
§5. Fastställande att kallelse har skett i rätt tid
Christer berättar att enligt nuvarande stadgar ska kallelse ske minst två veckor innan mötet.
Kallelsen skickades ut med e-post och brev den 6 och 7 april. Alltså 7 veckor innan mötet.
Kompletterande material skickades ut i förra veckan, den 18 maj.
Beslut: Mötet fastställer att kallelse har skickats ut i rätt tid.
§6. Fastställande av dagordning
Christer föreslår att punkt 12 och 13 byter plats
Beslut; Mötet fastställer att dagordning tas enligt utskickat förslag med ändring av att punkt
12 och 13 byter plats.
§7. Verksamhetsberättelse för 2020
Lisa kommenterar kort att detta beskriver verksamheten för 2020 och att det har skett nya
saker under 2021. Det har hänt en del sedan årsskiftet och det återkommer vi till i
föreläsningen efter årsmötet
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänns.

:

§8. Ekonomisk berättelse 2020
Kassören Bengt Eriksson kommenterar kort.
Beslut: Ekonomisk berättelse för 2020 godkänns.
§9. Revisorernas berättelse för 2020
Gunilla Högberg revisor läser upp revisionsberättelse och föreslår att årsmötet beslutar
att resultatet överföres i ny räkning
att full ansvarsfrihet ges styrelse beträffande föreningens räkenskaper
§10. Beslut om ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§11. Medlemsavgift för 2022 föreslås bli oförändrade.
Beslut: Medlemsavgifter är fortsatt oförändrade för 2022. 100 enskild medlem, 300 för
förening samt 500 för företag.
.
§12. Beslut om arvode och ersättningar
Beslut: Inga arvoden kommer att betalas ut för styrelsearbete eller andra
förtroendeuppdrag, men kostnadsersättningar, t ex för resor 18,50 kr/mil kommer att
utbetalas.
§13. Verksamhetsplan 2021
Önskemål att verksamhetsplanen gör mer detaljerad och konkret framförs. I medlemsutskick berättas också mer om den verksamhet som genomförs under året, som inte finns
nämnd i planen. Det är svårt att veta i början av året vad som kan behöva arbetas med, man
ska se den som en grund att utgå från.
Beslut: Verksamhetsplan antas enligt utskickat förslag
§14 a) Val av ordförande
Lisa Lennartsson (Askersund) väljs enhälligt till ordförande på ett år.
§14 b) Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag:
Omval Bengt Eriksson (Hjo), Caroline Millberg (Motala) och Christer Haagman (Hjo) på 2 år.
Nyval på Camilla Linusson (Ödeshög) på två år
Nyval på Dag Fredriksson (Skövde) på ett år
Roland Törnqvist, Eva Andersson och Ann-Sofie Olausson kvarstår i styrelsen ytterligare 1 år.
Beslut: Val av styrelseledamöter sker enligt valberedningens förslag
§15. Val av revisorer 1 år

Valberedningens förslag:
Omval av revisorerna Jan Johansson (Hjo) och Gunilla Högberg (Askersund)på 1 år.
Omval av revisorssuppleant Jan Grounes (Askersund) på 1 år.
Beslut: Val av styrelseledamöter sker enligt valberedningens förslag
§16. Val av valberedning, 1 år
Lisa föreslår:
Herman Donner (Vadstena), Lena Haagman (Hjo). På mötet anmäler Gunnel Zenk
(Askersund) sig som intresserad.
Beslut: Hermann Donner, Lena Haagman och Gunnel Zenk väljs av mötet till Valberedning
§17. Beslut om nya stadgar
Christer redovisar förslag att till nya stadgar. De träder i kraft om de antas igen på ett
medlemsmöte eller årsmöte. Det ska vara minst sex månaders mellanrum mellan mötena.
Beslut: De nya stadgarna antas av mötet
§18. Beslut om programförklaring
Christer Haagman och Lisa L. kommenterar förslaget till förnyelse av programförklaringen
Beslut: Programförklaring antas av mötet
§19. Miljöpriset 2021
Bengt berättar och föreslår Hjo kommun som årets miljöpristagare.
Beslut: Hjo kommun utses till årets miljöpristagare. Motiveringen bifogas protokollet.
§20. Motioner, frågestund och besvarande av inlämnade frågor
Lisa Lennartsson informerar om att inga motioner eller i förväg inlämnade frågor har
inkommit.
Lisa Lennartsson tackar mötesdeltagarna för visat intresse.
Tack riktas till Ulla Kjellander för hennes väl utförda mötesordförandeskap.
Ett speciellt tack riktas till Rune Olsson och Lena Dahlvret som avgår ur styrelsen och
samtidigt hälsas de nya styrelsemedlemmarna Camilla Linusson och Dag Fredriksson
välkomna.
§21. Avslutning
Ulla Kjellander avslutar och tackar för visat intresse och berättar att efter en kort paus på
fem minuter kommer Christer Haagman att informera om vad som händer just nu runt
Vättern.
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Bilaga §19:
Aktion Rädda Vätterns miljöpris år 2021 tilldelas: Hjo kommun.
Motiveringen är att Hjo kommun har tagit initiativ för att förbättra reningen av det kommunala
avloppsvattnet som går till Vättern. Hjo kommun har ansökt om bidrag från Naturvårdsverket för att
kunna genomföra en förstudie. Ansökan lämnades in i mars i år. Besked om finansieringsstöd
kommer senare i sommar.
Det handlar om ett pilotprojekt där en kombination av sandfilter, ozonbehandling och aktivt kolfilter
ska rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Tekniken kommer troligen även minska utsläpp av
andra miljögifter, t.ex. PFAS-kemikalier.
Aktion Rädda Vättern arbetar intensivt med att försöka stoppa planerna på att dränera Karlborgs
flygplats genom att pumpa ut PFAS-förorenat grundvatten till Vätterns vattenskyddsområde. Men
samtliga kommunala avloppsreningsverk runt Vättern bidrar också till spridning av miljögifter. Därför
anser Aktion Rädda Vättern att Hjo kommuns initiativ är mycket prisvärt. Förhoppningsvis inspirerar
det även fler och större kommuner att införa bättre avloppsreningsteknik.

