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Protokoll fört vid Bohuskustens vattenvårdsförbunds Ârsmöte 2OLg

Tid: Torsdagen den 19 april 2018
Plats: TRÄOCÂR'N, Nya Allén 11 i Göteborg

På eftermiddagen hölls årsmöte där ca 25 personer medverkade. Föreläsningarna pä

förmiddagen anordnades i samarbete med Göta älvs vattenvårdsförbund.

Hälsningsanförande
Ordförande i Bohuskustens vattenvårdsförbund, Mats Brodefors hälsar alla välkomna

Förbu ndsmötesförha ndl i ngar

Närvarande ombud och ersättare:
Cecilia Dalman Eek Göteborgs stad

Sara Lidholm Preem AB

Eva Magnusson Perstorp Oxo AB

Ingela Eliasson Inovyn Sverige AB

Marie Sellin Larsson Lysekils kommun
Alexandra Baeza Isaksson St1 Refinery AB

Lars Forsberg Sotenäs kommun
Mihkel Laks Volvo Cars AB

Liza Wellsjö Gryab AB

Edvard Molitor Göteborgs Hamn AB

Ovriga:
Mats Brodefors
Anne-Christine Sjöblom
Anna Jivén
Carl-Gunnar Haglund
Bengt-Âke Andersson
Pierre Rehnlund

Ulla Buhr
Eva Abrahamsson
Hans Schub
Maria Hübinette
Ann-Sofie Alm
Filippa Fuhrman
Monica Dahlberg
Anna östlund

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad
Kungälvs kommun
Kungälvs kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Kungälvs kommun, tjm
Munkedals kommun, valberedning
Perstorp Oxo AB, valberedning
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51 Ärsmötet öppnas
Styrelsens ordförande Mats Brodefors öppnar mötet och förslag till dagordning godkänns.

52 Fastställande av röstlängd
Ärendet bordlades i avvaktan på en eventuell votering

53 Fråga om förbundsmötet blivit behörigt utlyst
Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigt utlyst.

54 Val av ordförande
Årsmötet väljer Mats Brodefors till ordförande för årsmötet

55 Val av två justerare
Ârsmötet väljer Cecilia Dalman Eek och Hans Schub till justerare för årsmötet.

56 Styrelsensverksamhetsberättelse2OlT
Årsmötet besl uta r att god kä n na verksa m hetsberättelsen

97 Revisionsberättelse 2Ol7
Ârsmötet beslutar att fastställa revisionsberättelsen.

Sg Fastställande av årsredovisning 2Ol7
På mötet ställdes fråga om nivån på förbundets eget kapital. Ordförande förklarade att
överskott beror på en planerad balansering av budget över 5 år då vissa kostsamma
undersökningar genomförs med 5-årsintervall. Dessutom har undersökningar planerade
till 20t7 försenats där kostnaden istället kommer att belasta 2018 års budget. En plan
för att minska mängden eget kapital efterfrågades av stämman.

Ârsmötet beslutar att fastställa årsredovisning

59 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ârsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

SlO Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 2018
Valberedningen föreslâr L7 st ledamöter och 17 st suppleanter för 2018.

Det kommer synpunkter på att det är en stor styrelse. En senare punkt på dagordningen
behandlar ett förslag om minskad mängd ledamöter i styrelsen för nästkommande år.

Ârsmötet beslutar att styrelsens antal och suppleanter är detsamma som föregående
verksamhetsår.
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S11 Val av styrelseledamöter och suppleanter 2018
Valberedningens förslag till ledamöter och ersättare:

Ordinarie ledamöter
Mats Brodefors
Anna Jivén
Bengt-Åke Andersson
Lars-Âke olsson
Leif Högberg
Ulla Buhr
Eva Abrahamsson
Sofia Westergren
Bengt Bivrin
Hans Schub
Berne Petersson
Anna-Lena Heydar
Eva Wallin
Eva Magnusson
Karl-Emil Videbris
Mihkel Laks

Ewa Rytterstig

Ersättare
Ann-Christine Sjöblom
Carl-Gunnar Haglund
Pierre Rehnlund
Inge Löfgren
Robin Karlsson Dahlgren

Anders Hygrell
Hilbert Eliasson

Bo Pettersson
Lena Martinsson
Louise Thunström
Claes Jansson

Carl-Johan Sernestrand
Jan Hansson

Marie- Lou ise Johansson
Edvard Molitor
Sara Lidholm
Agneta Stenberg

Göteborgs stad
Göteborgs stad
Kungälvs kommun
Lysekils kommun
Munkedals kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Stenungsunds kommun
Strömstads kommun
Tanums kommun
Tjörns kommun
Uddevalla kommun
Öckerö kommun
Perstorp Oxo AB

Gryaab AB

Volvo Personvagnar AB

Marenor AB

Göteborgs stad
Göteborgs stad
Kungälvs kommun
Lysekils kommun
Munkedals kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Stenungsunds kommun
Strömstads kommun
Tanums kommun
Tjörns kommun
Uddevalla kommun
öckerö kommun
Borealis AB

Göteborgs Hamn AB

Preem Raff Lysekil AB

Orkla Food Sverige AB
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Ârsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter och

suppleanter.
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512 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 2OtB
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Mats Brodefors,
Göteborgs Stad, till ordförande och Anna-Lena Heydar, Uddevalla kommun till vice
ordförande i styrelsen.

S13 Val av revisorer och revisorsersättare 2Ol8
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att godkänna Anna de Blanche,
Ernst & Young AB, och Claes Hedlund (C), Munkedals kommun till revisorer samt
Kristina Baaz, Ernst & Young AB och Johan Nilsson (s), Munkedals kommun till
revisorsersätta re.

914 Fastställande av kontrollprogram 20tB
Ârsmötet faststä I ler u pprättat kontrol I prog ra m.

S15 Fastställande av budget 2018
På mötet ställdes en fråga om potentiella medlemmar i förbundet som skulle kunna vara
med i ett program för samordnad recipientkontroll. Förbundet har efterfrågat och fått en
sammanställning av den typen av verksamheter från Länsstyrelsen. Listan är dock
otydlig gällande verksamheternas utsläpp till luft respektive vatten. På mötet föreslogs
att listan ändå används som underlag till ett brev som skickas till verksamheter som
eventuellt borde vara med?

En medlem, Renova, lämnade förbundet under föregående år. Renova är medlem i Göta
älvs vattenvårdsförbund, men den verksamheten som motiverade deras medlemskap i

Boh uskustens vattenvå rdsförbu nd kva rstå r i nte.

Ârsmötet beslutar att fastställa förslaget till budget för 2018 med budgetplan för 2019

516 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 201g
På mötet kom det upp en fråga om arvodering av styrelseledamöter och dess ersättare
Frågan hanteras under punkt 19.

Ârsmötet beslutar att fastställa valberedningens förslag till arvoden för styrelseledamöter
och revisorer för 2018.

gL7 Fastställande av grundavgift (medlemsavgift) och kontrollavgift 20t8
Ârsmötet beslutar att fastställa förslaget till grundavgiften (medlemsavgift) och
kontrollavgift enligt bifogad handling för 2018.

S18 Beslut om styrelsesammansättning inför 20t9
Valberedningen informerade om att det under några år pågått ett arbete för
modernisering av styrelsesammansättningen. Ändringen föreslås genomföras från och
med årsmötet 2019.
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Valberedningens förslag baseras på, för kommunernas del, de naturliga kluster som
kommunerna arbetar inom :

Föreslaona kluster med representation i stvrelsen
- 1 från Strömstad-Tanum
- 1 från Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalla
- 1 från Orust-Tjörn-Stenungsund
- 1 från Kungälv-Öckerö
- 2 frân Göteborg

Förslaget till 2019 års styrelse är därmed 6 ordinarie styrelseledamöter från
kommunerna och 6 ersättare.

Valberedningens förslag gällande företagens representation innebär att antalet
styrelseledamöter och dess ersättare föreslås öka från 4 t¡ll 5 ledamöter respektive
ersättare.

Flera på mötet tillstyrker förslaget med regional samling.

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till ändrad styrelserepresentation för
kommunerna från 13 ordinarie och 13 ersättare till 6 ordinarie och 6 ersättare. Inom
varje kluster utses ordinarie ledamöter och ersättare enligt ovan.

Ârsmötet beslutar att godkänna förslaget till ändrad styrelserepresentation för företagen
från 4 ordinarie och 4 ersättare till 5 ordinarie och 5 ersättare.

S19 Beslut om princip för arvoden till ersättare inför 2019
(endast om jakande vid S18)

Ãrsmötet beslutar att godkänna föreliggande förslag till arvoden och möjlighet till
reseersättning för närvarande ersättare från och med årsmötet 2019.

S2O Val av valberedning
Ordförande informerar om att föreslagen valberedning är: Moa-Lisa Fransson (S),

Göteborgs stad och Ann-Sofie Alm (M), Munkedals kommun som politiska representanter
i valberedningen.
Som företagsrepresentant föreslås Jenny Bjärmark, Nynas AB.

Som sammankallande föreslås Moa-Lisa Fransson.

Ârsmötet beslutar att godkänna förslaget till ny valberedning.

521 övriga anmälda ärenden
På mötet kom det upp en fråga om det behövs stadgeändring för att ändra antalet
styrelseledamöter i styrelsen. Inget sådant krav finns.

Vidare kom det upp en fråga om användande av satellitdata för mätning utbredning av
makroalger. Metodutveckling hanteras löpande i styrelsearbetet.
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522 Mötet avslutas
Mats Brodefors, ordförande i styrelsen, tackar styrelsen, övriga grupper inom förbundet
samt kansliet för arbetet det gångna året.

Mats Brodefors - nde

Cecilia Dalman k-ju ns Schub - justerare

(
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