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Protokoll över årsmöte med Ångermanälvens och Vapstälvens
vattenråd för år 2020 och 2021.
Årsmötet har skett via e-post med sista datum för röstning den 29 mars 2021.
5 1

Till mötesordförande valdes Jörgen Sikström.

&2

Till mötessekreterare valdes Annika Berglund.

&3

Till justerare valdes Sofia Sparrfeldt.

&4

Mötet beslutade att årsmötet var utlyst enligt stadgarna.

&5

Dagordningen fastställdes.

&6

Verksamhetsberättelserna för 2019 och 2020 godkändes.

&7

Den ekonomiska redovisningen för 2019 och 2020 godkändes.

58

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

&9

Jörgen Sikström valdes till ordförande för vattenrådet.

& 10 Annika Berglund valdes till vice ordförande för vattenrådet.
& 11 Helene lehrberg valdes till kassör för vattenrådet.
& 12 Ordförande Jörgen Sikström och kassör Helene Myhrberg utsågs till föreningens
firmatecknare var och en för sig.
& 13 Inga motioner har inkommit.
& 14 Under punkten övriga frågor beslutade vattenrådet att uppdra åt ordföranden att söka
bidrag från Vattenmyndigheten till vattenrådets verksamhet.
5 15 Mötet avslutades.

Bakgrund
Inget årsmöte hölls under 2020 på grund av Coronapandemin och fortfarande härjar
sjukdomen. Vattenrådets ordförande föreslog därför att årsmötet skulle hållas via mail. Ett
förslag till dagordning skickades ut den 17 februari 2021. Verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning bifogades. Ledamöterna gavs möjlighet att senast den 1 mars 2021 lämna
synpunkter på handlingarna och skriftliga motioner till årsmötet.
En ledamot föreslog att vattenrådet skulle uppdra åt ordföranden att ansöka om bidrag från
vattenmyndigheten till vattenrådets verksamhet. Inga andra synpunkter eller motioner kom in.
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Röstresultat

Följande ledamöter har röstat JA till förslaget i sin helhet, se bilaga 4
Helen Myhrberg, Vilhelmina kommun

Bengt Åkerlind, Sollefteå kommun
Sofia Sparrfeldt, Åsele kommun
Eva Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund

Christer Borg, Älvräddarna
Jörgen Sikström, Dorotea kommun
Maria Johansson, SCA,

Annika Berglund, Strömsunds kommun
Per Backlund, Uniper
Pieter Furst, Naturskyddsföreningen

Tina Hedlund, Vattenregleringsföretagen
Följande Iedamöter/organisationer har avstått från att rösta
Tomas Nejne, Vilhelmina södra sameby/Jonas Stinnerbom, Vilhelmina norra sameby
Fiskevattenägareförbundet, platsen som ledamot vakant.
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Bilagor:
1. Kallelse
2.

Verksamhetsberättelse för år 2019 och år 2020

3.
4

Ekonomisk redovisning för år 2019 och 2020
Kopia på inkomna röster

