KALLELSE
2016-04-28

Årsmötesombud och ersättare
F k förbundsstyrelse och beredningsgrupp

Årsmöte i
Svealands kustvattenvårdsförbund
Du är utsedd att representera din organisation vid Svealands
Kustvattenvårdsförbunds årsmöte. Välkommen till en intressant förmiddag på
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, i Stockholm!

Tid

Torsdagen den 28 april 2016, kl. 10.00 – 12.00

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Från T‐banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du
Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt
fram till fastigheten.
Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se

Lokal

Bellman

Presentationer:
Årets presentation hålls av Marie Löf,
Stockholms universitet. Under rubriken
”Källor till mikroplast i havet – och vad
du själv kan göra” berättar Marie om
en fråga som på senare tid fått alltmer uppmärksamhet.
Jakob Walve, Stockholms universitet, Institutionen för ekologi, miljö och
botanik, berättar sedvanligt om fjolårets mätningar med koppling till den nya
årsrapporten Svealandskusten 2016 som lanseras vid årsmötet.
Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i
Stockholm, håller en kortare presentation om vår skärgårds
fiskfauna med anledning av den affisch med tillhörande häfte
som förbundet tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen i
Stockholm, Svensk Kärnbränslehantering AB samt
Artportalen vid SLU.
Svelandskusten 2016 och affisch delas ut vid årsmötet.
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36, 5tr
Kontakt:
förbundssekreterare Göran Andersson
tel 08-5800 2101, e-post: goran.andersson@skvvf.se
www.skvvf.se , www.svealandskusten.se
org.nr 802409-5195
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ÄRENDEN
Årsmöteshandlingar sänds med ett senare utskick (senast vecka 15) och kommer även
finnas tillgängliga på förbundets hemsida www.skvvf.se .

1

Årsmötet öppnas

2

Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

3

Val av två justerare tillika rösträknare

4

Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade
medlemmar

5

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

6

Fastställande av föredragningslista

7

Föregående års årsmötesprotokoll

(utsänds)

8

Anmälan av protokoll från styrelsen år 2015

(utsänds)

9

Verksamhetsberättelse 2015

(utsänds)

(Hemsidan 2015-12-04
Kallelse 2016-03-27)

10 Revisorernas berättelse

(utsänds)

11

(utsänds)

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
versamhetsberättelsen avser

12 Fastställande av verksamhetsplan för 2016

(utsänds)

13 Fastställande av arvoden

(utsänds)

14 Fastställande av avgifter för 2017

(utsänds)

15 Fastställande av budget för 2016 samt preliminär budget för 2017

(utsänds)

16 Nya medlemmar

(utsänds)

17

(utsänds)

Fyllnadsval till styrelsen

18 Propositioner och motioner
19 Övriga anmälda frågor
- Årsrapport Svelandskusten 2016. Presentation av Jakob Walve,
Stockholms Universitet, Inst. för ekologi, miljö och botanik.
- Fiskar i Stockholms skärgård. Presentation av Henrik C Andersson,
Länsstyrelsen i Stockholms län

20 Stämman avslutas
Meddela mig, helst före 21 april, om du avser delta eller ej.
Göran Andersson, goran.andersson@skvvf.se, 08-5800 21 01

