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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VATTENRÅDET FÖR BOHUSKUSTEN 

Medlemmar och övriga intresserade deltagare hälsas välkomna till VRBKs Årsmöte 2022. 

Datum/Tid:  Fredag 3 juni klockan 10.00 -13.00 

Plats:   GR – Anders Personsgatan 8, Gårda, möteslokal FYRAN 

Möjlighet till medverkan digitalt (Teams) 

Anmälan  

För närvaro och/eller tillgång till möteslänk görs via denna länk: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yceysHY5M06guhrwTIuu_4_j8DYl1bxBhoNel

EMzJG9UMlFGODRJRjAwRzRQVk1TS09GUDlKN0xHUy4u 

Obs! Sista anmälningsdag är fredag 27 maj (viktigast för de som vill närvara på plats och 

säkra lunch/förstärk fika) 

Program 

Ordförande öppnar mötet med inledningsanförande om VRBKs roll, nuläge och framtid 

(axplock ur verksamhetsberättelse och aktiviteter). 

Årsmötesförhandling 

Den nyvalda styrelsen samlas direkt efter årsmötet för ett kort konstituerande möte och 

beslut om firmatecknare. 

Handlingar, anmälan och procedurregler (rösträtt / yttranderätt) vi årsmöte? 

Enligt föreningens stadgar ska årsmöte avhållas innan juni månads utgång.  

Kallelse med fullständig föredragningslista ska tillställas medlemmarna senast 30 dagar (dvs 

4 maj) innan årsmöte. 

Datum och tid för årsmötet aviseras på VRBKs hemsida och sidor i sociala medier (Facebook 

och LinkedIn). 

Nedan föredragningslista samt handlingar till § 8-10 (handlingar årsberättelse) och förslag 

att behandla/fastställa § 17-20 kommer finnas på hemsidan under dokument >  

Årsmöten:  
https://www.vattenradivast.se/vattenradet-for-bohuskusten/dokument/arsmoten.html 

I stadgarna finns ingen begränsning (i tid) för senast inlämning/anmälan av övriga ärenden 

(§21). De kan därför anmälas senast vid behandling av punkt §2 i föredragningslistan 

(fastställande av dagordning). Önskvärt om dessa om möjligt skickas in innan mötet. 

Anmälan för närvaro och tillgång till möteslänk görs via denna länk: 

 

Vid föreningens årstämma har (enligt nuvarande stadgar) endast fullvärdiga medlemmar 

rösträtt. Varje fullvärdig medlem har en röst på årsmötet. 

Fullvärdiga medlemmar är de kommuner, företag och föreningar/organisationer som betalat 

medlems och verksamhetsavgift för år 2021 

https://www.vattenradivast.se/vattenradet-for-bohuskusten/dokument/arsmoten.html


Stödjande (enskilda medlemmar) har ej rösträtt på årsstämma men jämväl närvarorätt, 

yttranderätt och rätt att lämna förslag. 

OBS! Årsmötet kommer vara allmänt öppet för åhörare/deltagare utöver fullvärdiga och 

stödjande medlemmar. T ex nya medlemmar för 2021 och samverkande organisationer 

(länsstyrelsen och vattenråden i VRSV) 

 

Föredragningslista / förslag till dagordning (fastställs §2) Årsmöte 2022 

§1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande (eller vice ordförande).  

§2. Godkännande av dagordning  

§3. Fastställande av röstlängd (fullvärdiga medlemmar 2021) 

§4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst  

§5. Val av ordförande vid mötet  

§6. Val av sekreterare vid mötet  

§7. Val av två justerare  

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse  

§9. Revisionsberättelse  

§10. Fastställande av balansräkning /bokslut  

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

§12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare  

§13. Val av ordförande och vice ordförande  

§14. Val av styrelseledamöter  

§15. Val av revisorer och ersättare  

§16. Val av valberedning  

§17. Fastställande av arbetsprogram / aktiviteter 2022  

§18. Fastställande av budget  

§19. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter  

§20. Fastställande av ev. arvoden till styrelseledamöter och revisorer  

§21. Övriga anmälda ärenden 

a) Förslag om upplösning av VRBK under 2022, dock tidigast september (se nedan 
infogat utdrag ur stadgar 

§23. Mötet avslutas 

 
Utdrag VRBK´s stadgar 
 
§22 Upplösning  
För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på två på varandra följande möte, 
varvid ett skall vara ordinarieårsmöte och minst tre månader skall förflyta mellan mötena. Vid det 
senare mötet skall motsvarande majoritet som gäller för ändring av föreningens stadgar (se §21 
Ändring av stadgar nedan) föreligga för att föreningen skall upplösas. Årsmötet skall besluta om hur 
föreningens behållna förmögenhet skall användas vid upplösning. 
 
§21 Ändring stadgar  
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte. För antagande av ändring 
erfordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmar tillika representerande 
minst två tredjedelar av medlemmarnas totala röstetal, är ense om beslutet. 


