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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2022-03-24 
 

 

Årsmötet öppnades. 

 

1) Ulf Zethelius valdes till ordförande för årsmötet. 

Harald W Thorburn valdes till sekreterare, Cathrin Book och Per Grundmark valdes till 

justeringsmän och tillika rösträknare för årsmötet.  

2) Justering av röstlängden, bifogad närvarolista (bilaga 1) gäller. 

3) Konstaterades att kallelse till mötet skett i stadgeenlig ordning. 

4) Förslaget till föredragningslista fastställdes. 

5) Ulf Zethelius redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. Den lades till handlingarna. 

6) Revisionsberättelsen för 2021 lästes upp av Mohammed El Shobaki. Revisionsberättelsen 

lades till handlingarna. 

7) Resultat- och balansräkning per den 31 december 2021 gicks igenom, fastställdes och 

lades till handlingarna. 

8) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

9) Ulf Zethelius valdes 2021 som ordförande på två år.  

10) Jarl Johansson omvaldes som ordinarie ledamot på ett år. Per Grundmark, Kjell Ågren och 

Harald W Thorburn omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen på två år.  

Cathrin Book och Deborah Nassiwa Claesson valdes 2021 som ordinarie ledamöter av 

styrelsen på två år, 

Andrea Salmén och Sara Eriksson valdes till suppleanter av styrelsen på ett år. 

11) Mohammed el Shobaki omvaldes till revisor på ett år. 

Nermin Kasumovic omvaldes till revisor på ett år. 

Mohammed är sammankallande. 



12) Vi hade inga förslag till ledamöter av valkommittén. Styrelsen fick mandat att utse 

ledamöter av valkommittén. 

13)  

a) Preliminär inkomst- och utgiftsbudget för det nya verksamhetsåret fastställdes. 

b)  Styrelsens förslag till årsavgift för verksamhetsåret 2022 fastställdes: 

     - medlemsavgift 175: - 

14) Övriga ärenden 

a) Ulf Zethelius informerade om pågående dagvattenprojekt och hur styrelsen agerat i 

frågan. 

b) Jan Govella informerade om Uttrans vattenvårdsgrupps verksamhet. 

c) Ulf Zethelius informerade om pågående mobilmastprojekt och hur styrelsen agerat i 

frågan. 

15)  Inga motioner hade inkommit. 

15) Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet: ……………………. 

  Harald W Thorburn 

 

Justerat av:  …………………….  ………………………. 

  Cathrin Book  Per Grundmark
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