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PROTOKOLL 
fört vid Vattenrådet Snoderåns årsmöte den 17 februari 2011 på folkhögskolan i Hemse. 
 
 
Närvarande 
24 personer 
 
I samband med årsmötet informerade Sten Reutervik och Micael Nilsson från Region Gotlands 
samhällsbyggnadsförvaltning om projektet Klart Vatten. Med anledning av att vattenrådet nyligen 
avslöjat att orenat avloppsvatten och avloppsvatten med höga halter fosfor rinner ut i Burgsvikån 
berättade Sten Reutervik även om Havdhems avloppsdammar. 
 

 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Vattenrådets ordförande Lennart Niklasson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
§ 2 Val av mötesfunktionärer  
Mötesordförande: Lennart Niklasson. 
Mötessekreterare: Björn Hjernquist. 
 
§ 3 Mötets behörighet  
En annons hade varit införd i lokalpressen och information om mötet hade varit infört på vattenrådets 
hemsida. Deltagarna konstaterade att mötet hade blivit behörigt utlyst. 
 
§ 4 Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 5 Justeringsmän 
Sven-Erik Snoder och Lars-Erik Medbom utsågs till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse 
En skriftlig verksamhetsberättelse delades ut. Björn Hjernquist läste upp verksamhetsberättelsen. 
 
§ 7 Kassörens rapport 
I kassören Per Alvinge frånvaro läste ordföranden upp kassarapporten. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Jan Pettersson läste upp revisionsrapporten lästes upp. 
 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet 
Mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 10 Val av styrelseledamöter 
I tur att avgå var ledamöter Ilse Hallgren, Per Alvinge och Hans Hägsarfwe, vilka alla omvaldes för en 
ny mandatperiod på två år. 
 
§ 11 Val av ordförande 
Lennart Niklasson valdes till ordförande på ett år. 
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§ 12 Val av revisor 
Jan Pettersson, Myre Fardhem omvaldes till revisor. 
 
§ 13 Val av valberedning 
Beslutades att välja Jan Pettersson, Myre Fardhem., Robert Jacobsson, Myre Fardhem 
(sammankallande) och Yngve Nilsson, Rodarve Fardhem för ytterligare en period. 
 
§ 14 Verksamhetsplan 
Ordförande läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan. Planen godkändes som riktlinje för 
styrelsens arbete. 
 
§ 15 Budget 
Redovisades vilka inkomster föreningen kan räkna med nämligen anslag från Länsstyrelsen och 
Vattenmyndigheten. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg. 
 
§ 17 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat 
 
 
 
…………………………  ………………………… 
Björn Hjernquist  Lennart Niklasson 
sekr.   ordf. 
 
 
 
Justeras: 
 
………………………….  ………………………… 
Lars-Erik Medbom   Sven-Erik Snoder 


