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Årsmöte 2022
Plats: Stadshuset Kungsbacka kommun
Datum: Tisdagen den 10 maj 2022
Tid: kl. 12:45-13:45
Närvarande 30 personer:
Röstberättigade ledamöter enligt förteckning av
ombud som utsetts av respektive organisation
för årsmötet 2020.
Beslutanderätt både recipientkontrollen och vattenrådet
Peter Rydberg
Bollebygds kommun
Holger Karlsson
Härryda kommun
Arvid Eklund
Marks kommun
Henrik Arnesson Kungsbacka kommun (via Zoom)
Beslutanderätt vattenrådet
Roger Persson
LRF Härryda kommungrupp
Kjell Svensson
Södra och Samrådsgruppen för
fiskevårdande åtgärder Lygnerns/Storån
Mikael Redhammar Naturskyddsföreningen i Mark
Carl Ohlsson
Sällskapet sportfiskare i Göteborg
Markus Lundgren Sportfiskarna
Johannes Johansson Nolåns fiskevårdsområdesförening

Övriga deltagare
Annika Carlsson
Lars-Bruno Johansson
Kjell Johansson
Göran Augustsson
Ulf Persson
John Borlid
Halina Hallgren
Thomas Hammarlund
Mikael Khattab
Lars Lygnebrandt
Mårten Västerdal
Mikael Ljung
Leif Olausson
Göra Olausson
Steffi Gotschalk
Annica Karlsson
Simo Tytor
Marie Andersson
Agnes Fridell
Peter Nolbrant

Kungsbacka kommun
Sällskapet sportfiskare i Göteborg
Borås stad
Bollebygds kommun
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Rävlanda Trädgård
Kungsbacka kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
Södra
Länsstyrelsen Västra Götaland
WaterCircle AB
Medins
Länsstyrelsen Halland
Länsstyrelsen Halland
Sekreterare Lygnerns vattenråd

§1. Mötets öppnande
Annika Carlsson förklarade mötet öppnat.
§2. Upprättande och justering av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
Upprop av närvarande deltagare samt röstberättigade medlemmar på mötet.
§3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
Som ordförande för årsmötet valdes Annika Carlsson och som sekreterare Peter Nolbrant.
§4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Som justerare för årsmötets protokoll valdes Peter Krahl Rydberg och Mikael Redhammar.
§5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§6. Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelsen med handlingar mejlades ut till medlemmarna den sex veckor innan årsmötet. Till de där mejlen
inte fungerade skickads kallelse med handling per post. Utlysandet av årsmötet godkändes av årsmötet.
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§7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
Styrelsens verksamhetsberättelse hade skickats ut innan mötet. Den gicks även igenom vid möte. En
rättelse uppmärksammades. Holger Karlsson har inte varit sammankallande i valberedningen.
Resultat- och balansräkning för vattenråd respektive samordnad recipientkontroll för 2021 föredrogs.
Revisionsberättelsen för Lygnerns vattenråd 2021 lästes upp av revisor Ulf Persson. Revisorerna tillstyrker
att årsmötet fastställer resultat och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
§8. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat.
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2021 och överföra årets resultat till nästa
verksamhetsår för vattenråd respektive samordnad recipientkontroll.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen.
§10. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen, för ordinarie mandatperiod, fyra år gällande
kommunrepresentanter (ej aktuellt i år) och för ett år gällande övriga representanter.
Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen:
Ordinarie ledamöter i styrelsen (1 år)
Omval: Roger Persson (LRF)
Omval: Kjell Svensson (Södra)
Omval: Lars-Bruno Johansson (Sällskapet Sportfiskare Göteborg.)
Ersättare (1 år)
Nyval: Mats Hägglund (Strömma Naturbrukscentrum)
(§11. Val för fyra år av ordförande och vice ordförande i styrelsen. (Denna punkt är ej aktuell 2022)).
§12. Val av revisorer och ersättare för dessa.
Årsmötet beslutade välja följande revisorer enligt valberedningens förslag:
Omval ordinarie: Ulf Persson (Kungsbacka kommun)
Omval ordinarie: Göran Olausson (Södra)
Omval ersättare: Göran Nilsson (LRF Borås)
Omval ersättare: Lars Andersson (Bollebygds kommun)
Ulf Persson valdes till sammankallande.
§13. Val av valberedning och sammankallande, för ordinarie mandatperiod, fyra år gällande
kommunrepresentanter (ej aktuellt i år förutom ett fyllnadsval) och för ett år gällande övriga
representanter.
Fyllnadsval: Peter Krahl Rydberg (Bollebygds kommun)
Omval: Henrik Arnesson (LRF Kungsbacka).
§14. Fastställande av budget och eventuell medlemsavgift för verksamheten.
Budgeten för 2022 föredrogs.
På grund av momsregistrering av recipientkontroll där moms behöver betalas in respektive ej
momsregistrering av vattenrådet där momsen inte får lyftas kommer höjning av serviceavgifter att höjas
under 2022 för recipientkontrollen. Under nästa år kommer troligen avgiften för vattenrådet att behöva
höjas.
Årsmötet beslutade att fastställa föreslagen budget samt föreslagna serviceavgifter för recipientkontroll
och för vattenrådet (bilaga 1).
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§15. Fastställande av arvoden.
Inga förslag till förändringar finns jämfört med förra årets arvoden. Årsmötet fastställde arvodet till 910
kr/halvdag upp till fyra timmar, plus sociala avgifter och milersättning för resor med egen bil med 18,50
kr/mil, för styrelse samt revisorer som inte erhåller arvode/ersättning från sina egna respektive
organisationer. För förrättningar överstigande fyra timmar fastställs arvode om 1365 kronor. Övriga
representanter som utses att representera vattenrådet kan också få ovan nämnda arvoden.
§16. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande årsmöte och, vid behov,
långsiktsprogram.
Den föreslagna verksamhetsplanen för 2022 föredrogs och fastställdes av årsmötet (bilaga 2).
§17. Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner är inkomna.
§18. Behandling av styrelsens förslag
Styrelsen har tillsammans med valberedningen arbetat fram förslag till förtydliganden och ändringar i
stadgarna som skickats ut tillsammans med kallelsen. Förslaget beslutades för andra året i rad och börjar
därmed att gälla.
§19. Övriga ärenden
Fråga togs upp om återvätning av våtmarker. Något som vattenrådet arbetar med? Kommuner kan söka
pengar för inventeringar och åtgärder.
Frågan kring att Marks kommun inte svarat på de synpunkter som lämnats in kring sjöledning för avlopp i
Lygnern. Frågan tas med för att stöta på om detta.
Det efterfrågas ett enkelt material från recipientkontrollernas årsrapport att ta med till kommunerna.
Styrelsen tar med sig frågan. Man håller på att ta fram presentationsmaterial om vad vattenrådet är och
vad vattenrådet gör.
§20. Datum och värd för årsmöte 2023
Styrelsen återkommer med datum och värd som står på tur.
§21. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Annika Carlsson
ordförande

Peter Nolbrant
sekreterare

Mikael Redhammar
justerare

Peter Krahl Rydberg
justerare

Bilaga 1. Budget 2022
Bilaga 2. Verksamhetsplan 2022

