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PROTOKOLL
§1

Sammanträdet öppnas. Ordförande, sekreterare,
justering av dagens protokoll samt godkännande av att
dagens protokoll får läggas ut på hemsidan
Förbundssekreteraren öppnar mötet och hälsar välkommen. Till
ordförande väljs Frida Eik Öhman. Till sekreterare väljs Olle
Hjerne. Till justerare av protokoll väljs Christina Berglind och
Frida Eik Öhman.

§2

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

§3

Tidigare protokoll
- Beredningsgrupp 15/1-2020
- Styrelsen 7/2-2020
Läggs till handlingarna

§4

Workshop med styrelsen 7/2
Presentationer från workshopen och punktvisa
minnesanteckningar har skickats ut. Workshopen utvärderades
och bedömdes som lyckad och många intressanta åsikter lyftes.
Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen att utifrån det
som kom upp på workshopen fundera på hur vi går vidare med
tex:
* Hur mycket fokus ska förbundet lägga på åtgärdsunderlag?
* I vilken form ska detta arbete i så fall ske (plattform för
sammarbete/katalysator/skapa lokala arbetsgrupper, etc)?
* Vad har styrelsen för behov av vidareutbildning/information
om vattenvårdsfrågor?
* Vill ni ha ytterligare information/föreläsning om
vattendirektivet: miljökvalitetsnormer, statusklassning och
åtgärdsprogram (Frida rekar föreläsare)?
* Har styrelsen några önskemål om innehåll i höstens
kontaktombudsmöte?
* Vill styrelsen ha input från medlemmarna om något särskilt på
kontaktombudsmötet?

§5

Handlingsplan
Arbetsgruppen inväntar indikation om inriktning från styrelsen
utifrån (§4)

§6

Svealandskustdagen 3 juni (Saturnus konferens bokad 9-15?)
Preliminär lista på talare finns (bilaga…). Ytterligare förslag
diskuterades. Jakob kollar med moderator och 1-2 ytterligare
föreläsare (Östersjöperspektiv respektive fisk-vegetation i
skärgården). Frida kollar inledningstalare.
Programmet spikas senast 24/3 och skickas ut snarast.

§7

Ny representation i beredningsgrupp
Frida Skagerberg (Norrtälje kommun) har tackat ja.
Frida kollar efter kommunrepresentant från Sörmland
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§8

Projekt
SIKO: Beredningsgruppen föreslår att förbundet hakar på
SIKOs skärgårdsturné genom att trycka upp en roll-up och
distribuera årsrapporten.
Fiskar i Stockholms skärgård: Komer tryckas. Klar innan
sommaren.

§9

Övriga frågor
Förslag på datum för höstens kontaktombudsmöte är Tors 16
okt
Nya hemsidan har smyglanserats och kan nu korrekturläsas

§ 10

Nästa möte
Extra möte 11 juni 12:00-14:00 på länstyrelsen (lokal Rival)
med bla utvärdering av Svealandskustdagen
Nästa ordinarie möte 25 aug
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FÖRORD
År 2019 har förbundet jobbat med att kartlägga behovet av
stationer för tömning av latrin från fritidsbåtar i Stockholms
län. Vi har haft företaget Ecoloop till hjälp och avslutade med
et välbesökt slutseminarium där slutsatser presenterades.
Vi har också haft lyckade kontaktombudsträffar med stort
engagemang från våra medlemmar. Vi har som alltid gjort
mätningar av vattenstatus miljöanalys under sommaren.
Styrelsen har haft det första verksamhetsåret på
mandatperioden. Kul att se så stort engagemang från
styrelsen. Vi har bland annat gjort ett studiebesök på
Himmerfjärdens Reningsverk i Botkyrka. Just utmaningen
med läkemedelsrester i vårt vatten som Syvab jobbar för att
förhindra återkommer i årets rapport. I årets upplaga av Svealandskusten kan ni läsa mera om bl.a.
rening av läkemedelsrester. Flera av artikelförfattarna kommer också att delta vid det första
seminariet förbundet ska arrangera med utgångspunkt i rapporten och som har namnet
”Svealandskustdagen”. Detta är ett initiativ för att ge möjlighet att ställa frågor och skapa en dialog
kring rapporten och mätresultaten.
Presidiet har också träffat Beredningsgruppen för att stärka samarbetet med styrelsen. Styrelsen har
också beslutat att stärka Beredningsgruppen med två nya kommunrepresentanter. Detta för att få
närmare kontakt med medlemmarna och förhoppningsvis få flera av kommunerna att på sikt ta fram
åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Kommunerna sitter på makten att genomföra åtgärder.
Förbundet kan utifrån statusrapporterna ge underlag till kommunerna för vilka åtgärder man väljer att
genomföra.

Kjell Jansson, Förbundsordförande
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MEDLEMMAR 2019
Kommuner
Botkyrka
Danderyd
Haninge
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nyköping

Nynäs Refining AB
Roslagsvatten AB Rederiaktiebolaget Eckerö
SSAB EMEA AB
Stockholm Vatten & Avfall AB
SUEZ Recycling AB
Svensk Kärnbränslehantering AB SYVAB
Söderenergi AB
Viking Line

Nynäshamn

Intresse- och ideella föreningar

Oxelösund

Skärgårdsstiftelsen

Sollentuna

SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation)

Solna

Östra Svealands Fiskevattenägareförbund

Stockholm

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Södertälje

Mälarens vattenvårdsförbund

Tierp

Himmerfjärdens Naturvårdsförening

Trosa

Tyresåns vattenvårdsförbund

Tyresö

Stockholms universitet Östersjöcentrum

Täby

VAS-rådet (Rådet för vatten- och avloppssamverkan i

Vaxholm

Stockholms län)

Värmdö

Baltic Sea 2020

Älvkarleby

Håll Sverige Rent

Österåker
Östhammar

Regioner och Länsstyrelser

Företag

Region Stockholm

AB SVAFO
ASTRA Zeneca
Käppalaförbundet

Region Uppsala
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län (stödjande medlem)
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STYRELSE 2019-2022
Ordinarie:

Ersättare:

Kjell Jansson (M), ordf. , Norrtälje kommun

Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun

Kristian Krassman (S), v ordf., Norrtälje k:n

Johan Krogh (C), Nacka kommun

Jonas Nilsson (M), Stockholm stad

Alexandra Grimfors (M)

Inger Abrahamsson (C ), Östhammars kommun

Susanne Mastonstråle (M), Älvkarleby kommun

Tommy Karlsson (S), Oxelösunds kommun

Joakim Öhman (C), Oxelösunds kommun

Annica Nordgren (C), Region Stockholm
Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm

Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanland

Carl-Olof Zetterman, VAS-Rådet

Lennart Isgren, VAS-Rådet

Sofie Skoog, SSAB Oxelösund

Ulrik Kautsky, SKB

Jonas Onshagen, Viking Line

Jenny Lundström (MP), Tierps kommun

Gunilla Söderqvist, SIKO

Göran Lagerström, SIKO

Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas VVF

BEREDNINGSGRUPP
Sara Villner, Käppalaförbundet

Christina Berglind, Länsstyrelsen i Stockholms län

Joakim Lücke, Stockholm Vatten

Katarina Forslöw, Stockholms Miljöförvaltning

Cinthia Tiberi Ljungqvist, Länsstyrelsen i Sörmlands län

Jakob Walve, Stockholms universitet

Carl Rolff, Östersjöcentrum (Sthlm Univ.)

Jesse Whistler, Länsstyrelsen i Uppsala län

Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun
Olle Hjerne, Svensk Kärnbränslehantering AB
Joakim Lücke, Stockholm Vatten & Avfall AB

KANSLI
Frida Eik Öhman, förbundssekreterare (halvtidstjänst).
Kontakt: E-post frida.eik-ohman@storsthlm.se 08-58002101, Webbadress www.skvvf.se
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Svealands kustvattenvårdsförbund
SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND (SKVVF) är en ideell medlemsstyrd förening som arbetar för
renare vatten längs Svealands kust.
Grundläggande för kustvattenvården är en samordnad övervakning vars resultat är av hög kvalitet och
allmänt tillgängliga för SKVVF:s medlemmar, samt en samsyn om tolkningen av tillståndet i kustvattnet
och om behovet av åtgärder. Förbundet ska så långt som möjligt tillhandahålla sådant underlag till de
aktörer som arbetar med att förbättra kustvattnen.
Denna verksamhetsberättelse utgår från förbundets verksamhetsplan 2019.

Sammanfattning
Förbundets kärnverksamhet, miljöövervakningen, genomfördes enligt plan och på samma sätt som de
senaste åren. Utförare av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, Institutionen
för Ekologi, Miljö och Botanik (DEEP)1) vid Stockholms universitet. Resultat från provtagningarna och
miljöanalys har publicerats i rapporten Svealandskusten 2019 och på webben. Miljöanalysfunktionen
fortsatte under 2019 arbetet med modellanalys av fosforomsättning i Stockholms innerskärgård. En
andra vetenskaplig artikel om detta siktdjup är under granskning för publicering. En särskild analys av
resultat från provtagningsprogrammet som underlag för revidering av detta färdigställdes under året.
Förbundet arbetade under 2019 med ett projekt finansierad av Stockholms Läns Landsting Hållbarhetsoch skärgårdsbidrag i syfte att ta fram ett regionalt underlag för bättre hantering av toalettlatrin från
fritidsbåtar. Workshop arrangerades och i november 2019 ett slutseminarium med bra uppslutning.
Vid förbundets stämma april 2019 valdes en ny styrelse. Fem nya ordinarie ledamöter valdes och sex
nya ersättare. Förbundet har haft målsättningen att nya ledamöter får en förståelse för
verksamhetsfrågorna och att ta tillvara på det engagemang ledamöterna har. Genom att tydligt
understryka att kontaktombudsträffar även är ett forum för styrelse att ta del av föreläsningar inom
fältet vattenvård samt att ha dialog hoppas vi att vi når denna målsättning. Ett styrelsemöte har också
arrangerats på annan ort, hos medlemmen SYAB vilket också är positivt i den mån att det är
kunskapshöjande och inviger nya ledamöter till ett gemensamt arbete.
1) The Department of Ecology, Environment and Plant Sciences (DEEP), Stockholm University
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Verksamhet
Miljöövervakning
Under juli och augusti genomfördes enligt plan de årliga provtagningarna, från Lövstabukten i
Bottenhavet i norr till Oxelösunds kustvatten i söder. Med provtagningsbåtens transponder
registrerades kontinuerligt båtens position som kunde följas via t ex Marine Traffic
(www.marinetraffic.com) i realtid.
De två provtagningsomgångarna tog drygt en vecka vardera i anspråk och vid båda tillfällen samlades
prover från ca 180 punkter, varav ett sextiotal stationer för länsstyrelserna och 30 punkter inom den
samordnade recipientkontrollen. Data från dessa provtagningar analyserades och sammanställdes
under hösten och vintern och avrapporteras efter analys och bearbetning i årsrapporten
Svealandskusten 2020 (april 2020).

Samordnade recipientkontrollprogram
Den samordnade recipientkontrollen genomfördes i sex områden; Haninge, Nacka, Nynäshamn,
Nyköping och Oxelösunds kustvatten. Resultaten redovisas för beställarna under våren 2020 i separata
rapporter.
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Uppdatering av databaser
Utifrån genomförda mätningar uppdaterades förbundets databas med nya data inklusive uppgifter om
datakvalitet.

Miljöanalys
I den kommande årsrapporten Svealandskusten 2020 redovisas miljötillståndet utifrån förbundets
mätningar genomförda 2019. Fosforhalten är fortsatt hög längs stora delar av kusten, särskilt i den
södra skärgården, på grund av ökande fosforhalter generellt i denna del av egentliga Östersjön.
Sommaren 2019 observerades på nytt algblomning i ett stråk i mellanskärgården från Ljusterö och
söderut. Ute till havs uppstod också en stor algblomning som påverkade kustens mer öppna delar.
Arbetet med den omfattande modellanalys av fosforomsättning i innerskärgården som presenterades i
Svealandskusten 2018 (se information nedan), och i en vetenskaplig artikel har slutförts 2019 med
fokus på olika källors bidrag till fosforhalten i Stockholms innerskärgård. Det vetenskapliga underlaget
har sammanställts i en vetenskaplig rapport och är för närvarande under granskning. Resultaten visar
att inflöde av fosfor från mellanskärgården och Mälaren är det som främst styr hur mycket fosfor som
tillförs sedimenten och därmed hur mycket som läcker tillbaka från sedimenten och försämrar
situationen under sommaren. Resultaten har betydelse för att bedöma det naturliga tillståndet mer
korrekt. Nuvarande bedömningsgrunder för koncentrationer av vattnets innehåll av fosfor tar inte
hänsyn till återcirkulationen av fosfor från sedimenten.
Under året har också en analys av provtagningsprogrammets upplägg och möjligheter till optimering
tagits fram, som en del av Länsstyrelsernas översyn av den regionala miljöövervakningen. På uppdrag
av Länsstyrelserna utökades provtagningen 2019 i ett försök att analysera CDOM (vattenfärg orsakad
av humusämnen) och turbiditet (grumlighet) på ett urval av mätpunkterna. Syftet med såna mätningar
är att förbättra möjligheterna att utnyttja satellitbilder som komplement till mätningarna. Under 2020
kommer detta följas upp med ett förslag på viss modifiering av provtagningarna inför 2021.
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Information
Årsrapport Svealandskusten
2019
Årsrapporten Svealandskusten 2019,
med resultat från mätningarna 2018,
presenterades vid förbundsstämman den
29 april av Jakob Walve.
I rapportens förord belysas vikten av
långsiktig övervakning av vattenmiljön.
Lönsamma och framgångsrika åtgärder
lyftes och att förbundets miljöanalyser
bör ligga till grund för medlemmarnas arbete.
Svealandskusten 2019 börjar med en

Svealandskusten 2019
Förbundets webbsajt www.skvvf.se

sammanfattning av förbundets mätprogram och resultat,
och redovisar miljötillstånd och -trender för kustvattnen
mellan Dalälvens mynning i norr och Bråviken i söder.
Här presenteras också beräkningar som gjorts för Stockholms innerskärgård och som visar
temperaturens betydelse för syresituationen. En analys av faktorer som styr siktdjupet visar att vi
måste förvänta oss olika resultat av åtgärder i olika delar av kusten. Detta beror på att det finns
faktorer som gör att siktdjupet naturligt är sämre i vissa områden, till exempel tillförsel av slam och
uppgrumling av bottensediment.
Rapporten innehåller även djupdykningar med artiklar om fiskbeståndet längs Svealandskusten, ny
kunskap om sambandet mellan vegetation i grunda vikar och mängden fisk, och resultaten av
åtgärderna som genomförts i Björnöfjärden. Dessutom presenteras förbundsmedlemmen Mälarens
Vattenvårdsförbund och dess arbete.
Den tryckta rapporten spreds brett till medlemmar och andra intresserade, men är även tillgänglig på
flera hemsidor som www.havet.nu utöver förbundets egna hemsidor.
Årets rapport skickades ut under april och maj månad från tryckeriet.
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Kommunikation
Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev skickades ut till kontaktombuden i juni månad och ett i november månad. Målgruppen
för nyhetsbrevet var kontaktombuden och styrelsen med syfte att ge information om
kontaktombudsträffar och kommande seminarium.

Förbundets webbsajter
Förbundets webbsajt www.skvvf.se har uppdaterats under året med uppgifter om medlems ändringar,
aktiviteter, möteshandlingar och protokoll. Förbundet har lagt beställning på ny hemsida under året
och beredningsgrupp såväl som styrelse har haft möjlighet att inkomma med önskemål och behov för
ny hemsida. Hemsidan kommer lanseras 2020.

Medlemsbesök med förbundsinformation
Styrelsen gjorde medlemsbesök hos SYVAB och höll sitt sammanträde där hösten 2019.

Sociala medier
Förbundet har varit aktiva i sociala medier. Syftet är att interagera med andra organisationer och
förbund samt visa upp aktiviteter som berör styrelse, beredningsgrupp och våra medlemmar. Kansliet
har använt sociala medier för att tex. skapa intresse för kontaktombudsmöten.

Kontaktombud
Kontaktombudsträffar med syfte att skapa möjlighet till dialog kring särskilda aktuella frågor med
medlemmarna har varit viktigt under 2019.

Kontaktombudsträffar
Under 2019 arrangerades en kontaktombudsträff.
Programmets fokus var att utifrån föreläsning av Albin Ring, förvaltningsjurist vid miljöförvaltningen
Stockholms stad på ämnet Miljökvalitetsnormer och ändringar av dessa ge utrymme för samtal mellan
kontaktombuden och övriga deltagare. Jakob Walve presenterade miljöanalysfunktionens arbete och
senaste frågeställningar utifrån dagens förhållande. På programmet fanns ett pass för diskussion och
beredningsgruppen som också var samtalsledare hade förberett frågeställningar. Synpunkter och
reflektioner från samtalen samlades in på post-it lappar.
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Föreläsningen av Albin Ring filmades och gjordes tillgänglig på förbundets hemsida i efterhand.
Arrangemanget hade 27 deltagare varav fem från styrelsen och fem ifrån beredningsgruppen. Övriga
var kontaktombud. Arrangemanget hölls vid Usine konferens och ordförande Kjell Jansson öppnade
seminariet.

Albin Ring, förvaltningsjurist vid miljöförvaltningen, Stockholms stad

Jakob Walve, ansvarig för förbundets miljöövervakning.
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Projekt
Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms
län
Projektet presenterades vid ett seminarium på mässan Allt för sjön i mars månad. Ecoloop som är
utförare anordnade seminariet som var öppet för deltagare vid mässan. Det var ett välbesökt
seminarium som resulterade i en bra diskussion och viktig för inhämtande av synpunkter för det
fortsatta arbetet i projektet.
Sommaren 2019 blev projektledaren Fredrik Meurman intervjuad i Sveriges radio om projektet.
Inslaget kan man lyssna till via länk på förbundets hemsida.
Kansliet tillsammans med Ecoloop arrangerade slutseminariet den 20 november i Brunnsviken i
Storsthlms lokaler. Vid slutseminariet närvarade en journalist från Skärgårdstidningen vilket
resulterade i en artikel om projektet. Denna kan läsas här.
Projektets slutsatser och upptryckta broschyr kommer förbundet fortsätta informera om under året
2020. Slutrapport skrivs av projektledare. Broschyren kommer revideras för att det ska bli tydligare att
det är förbundet som är projektägare och för att sprida innehållet samt projektets slutsatser.
slutresultatet.

Erik Josephsson, Näringslivs och landsbygdsutvecklare

Förbundets tryckte uoo broschyr som

vid Haninge kommun

visar var det finns tömningsstationer.

håller presentation vid slutseminariet.

12

Utökat samarbete med andra vattenvårdsförbund och vattenråd
Förbundet strävar efter att ha en bra bevakning av åtgärder och aktuella frågor inom Mälarens
avrinningsområde. Samarbete och kontakt med andra vattenvårdsförbund är därför av vikt för
förbundet.
Under detta verksamhetsår har förbundet inte arbetat aktivt med detta.

Förbundsadministrativt arbete
Nya medlemmar
Inga nya medlemmar tillkom under 2019.

Förbundsstämma och styrelsemöten etc
Förbundsstämma hölls den 29 april på Usine konferens på Södermalmsallén i Stockholm.
Jakob Walve, ifrån DEEP vid Stockholms universitet, (Institutionen för ekologi, miljö och botanik),
berättade sedvanligt om fjolårets mätningar med koppling till den nya årsrapporten Svealandskusten
2019 som lanseras vid årsmötet.
Årets presentation hölls av Linda Kumblad och Emil Rydin, BalticSea2020. De presenterade det
senaste inom deras avslutade projekt. 2010 påbörjades arbetet med storskaliga kustzonsprogrammet
Levande kust, ett demonstrationsprojekt i Björnöfjärden, en vik i Värmdö kommun, där olika åtgärder
testas för att lösa problem orsakade av övergödning. Projektet avslutas 2017, och erfarenheterna
sammanfattas i en bok som beskriver hur övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det
kostar.
Eftersom det behövs två stämmobeslut för att anta nya stadgar utlystes en extrastämma för att göra
en stadgeändring som innefattade att Stockholm stad i fortsättningen har en ordinarie plats i styrelsen.
Vid den efterföljande ordinarie stämman valdes en ny ordinarie ledamot in (Stockholm stad) och två
nya ersättare (en för Stockholm stad och en för SIKO)
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Sammanträden
Förbundets presidium och styrelse har sammanträtt fyra gånger vardera. Ett av styrelsesammanträden
arrangerades hos medlemmen SYVAB vid Himmerfjärdsverket. Styrelsen intog gemensamt lunch och
fick guidad visning av anläggningen. Beredningsgruppen har haft fyra ordinarie protokollförda möten
varav ett av dessa sammanträden var vid Östersjöhuset Baltic Sea Science Center på Skansen. Där fick
beredningsgruppen visning av de satsningar som har gjorts för att på ett pedagogiskt sätt förmedla
situationen i Östersjön och kustområden. Beredningsgruppen hade också ett extrainsatt möte som
protokollfördes.

Förbundets provtagningsbåt, Andrea
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Resultaträkning

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Summa verksamhetens intäkter

2019

2018

4 275
4 275

3 889
3 889

-3 985
-3
-3 988

-3 712
0
-3 712

Verksamhetens resultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

287
0
287

177
0
177

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Skatt på årets skatt
Årets resultat

-73
-47
167

-45
-30
103

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

Not

2

15

Balansrapport
Balansräkning per 2019-12-31
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Summa

250
250

4
4

Kortfristiga fordringar
Förutbet kostn o upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

96
43
139

0
35
35

Summa

1597
1597

1787
1787

Summa tillgångar

1 986

1 826

Summa

1129
167
1 296

1026
103
1 129

Summa

203
203

130
130

Summa

427
20
40
487

402
49
116
566

Summa skulder och eget kapital

1 986

1 826

65%

62%

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Kassa och bank
Handelsbanken

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

Soliditet
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Noter
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnäm
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och kontorsmaskiner
Övriga inventarier

Antal år
5
5

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal. Leasingavgifter
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Medlemsavgifter, fakturerade kostnader, sidointäker samt övriga intäkter.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och s
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjute

Not 2
Personalkostnader
Bilersättning
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2019

2018

-3
-3

0
0

Övriga upplysningar
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Serviceavgifter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter

Övriga externa kostnader
Administrationskostnader
Styrelsens kostnader
Miljöövervakning
Övrigt

2019

2018

3 440
51
295
489
4 275

3 382
51
0
456
3 889

260
147
2 300
1 278
3 985

318
106
2 300
988
3 712

89
8
15
9
26
147

55
5
18
8
21
106

2019-12-31
95
1
96

2018-12-31
0
0
0

2019-12-31
16
27
0
43

2018-12-31
33
0
2
35

2019-12-31

2018-12-31

73
45
85
203

45
85
130

2019-12-31
0
10
10
0
20

2018-12-31
31
9
8
1
49

2019-12-31
0
25
15
40

2018-12-31
100
0
16
116

Styrelsens kostnader
Fasta arvoden
Sammanträdesarvoden
Revisorers arvoden
Mötesförtäring
Arbetsgivareavgift + löneskatt
Förutbet kostn o upplupna intäkter
Upplupna projekbidrag
Övrigt
Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordran ( prelskatt-skatteskuld)
Momsfordran
Övrigt
Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond tax 2020
Periodiseringsfond tax 2019
Periodiseringsfond tax 2018

Övriga skulder
Avräkning moms skuld
Källskatt
Arbetsgivaravgift
Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader
Förutbetalat projekbidrag
Lekmanna revisorers arvoden
Öhrlings, revisionskostnader
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Ordinarie ledamöter Svealands kustvattenvårdsförbund
styrelse 2019

Kjell Jansson

Kristian Krassman

Jonas Nilsson

Tommy Karlsson

Inger Abrahamsson

Annica Nordgren

Jonas Onshagen

Sofie Skoog

Gunilla Söderqvist

Anneli Carlén

Anders Lindblom

Carl Olof Zetterman
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Svealands kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 STOCKHOLM
Besöksadress: "Fatburen", Södermalmsallén 36, 5 tr
Tel. 08-5800 2101
e-post: frida.eik-ohman@skvvf.se
Hemsidor: www.LuftochKust.se

www.skvvf.se
www.svealandskusten.se

Facebook https://www.facebook.com/SKVVF/
Twitter: @LuftochKust
Organisationsnummer 802409-5195
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Bilaga 4
Årsmötet 2020

Avsättning i periodiseringsfonder

Förslag till beslut:
Av resultat 287 tkr avsätta 73 tkr i periodiseringsfonder

Styrelsen beslutar
att:

anta styrelsens förslag till beslut.

För styrelsen

av: Frida Eik Öhman
förbundssekreterare

Bilaga 5

Kallelse till förbundsstämma
Tid

Fredagen den 24 april 2020,
Förbundsstämma mellan kl. 10.00 – 11.00
Presentation av mätresultat 2019 mellan kl. 11.00-11.20
(Se program sida 2)

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

Ivar-Lo

Anmälan

Anmälan är nödvändig och görs till kansliet senast 14 dagar innan.
I anmälan ska följande uppges:
1. Om ordinarie ombud eller ersättare
2. Vilken medlem som representeras
3. Vilket årsmöte (Svealands kustvattenvårdsförbund)
4. Eventuell specialkost.
Anmälan görs via epost till kontakt@skvvf.se
Ansvarig och kontaktperson för årsmötet är förbundssekreterare
Frida Eik Öhman

Rösträtt

Översikt över registrerade ombud finns på hemsidan. Fullmakt om rösträtt
har lämnats in för hela mandatperioden om ”beslut 2019”står angivit. Nytt
ombud behöver lämna in protokollsutdrag som styrker rösträtt.
Handlingar utsänds via mail senast 14 dagar innan årsmötet. Meddela om
utskrift önskas

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36, 5 tr
Kontakt: förbundssekreterare Frida Eik Kvarnström
tel 08-5800 2101
e-post: frida.eik-ohman@skvvf.se
www.skvvf.se

Program
9.30-10.00

Förmiddagskaffebuffé

10.00-11.00

Förbundsstämma Svealands kustattenvårdsförbund

11.00-11.20

Presentation: Miljökvalitetsnormer och förbundets mätprogram
Jakob Walve, ansvarig för förbundets Miljöanalysfunktion
sammanfattar mätresultaten från 2019 och ger en introduktion till
Miljökvalitetsnormerna
Rapportering av mätresultat erbjuds även 3 juni på förbundets
seminarium Svealandskustdagen. För mera information se hemsida
och bifogad inbjudan till kallelse.

Förslag till dagordning
1.

Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade medlemmar.

2.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3.

Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

4.

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.

5.

Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.

6.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt fråga om dispositioner
beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

7.

Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid styrelseberättelsen avser.

8.

Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

9.

Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och vid behov
långsiktigt program för ett fastställt antal år.

10.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär budget för
nästkommande.

11.

Bestämmande av årsavgift.

12.

Val av ordförande och vice ordförande.

13.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen.

14.

Val av revisorer och ersättare för dem.

15.

Val av valberedning.

