Årsmöte 14 april 2018 kl. 13
Birgittagården, Harbo

Dagordning
1.

Val av ordförande att leda förhandlingarna

2.

Val av sekreterare

3.

Val av justeringspersoner

4.

Godkännande av årsmötets utlysning

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse

6.

Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.

Fastställande av medlemsavgift för tiden till nästa ordinarie årsmöte

9.

Förslag från styrelsen (propositioner)

10.

Inkomna förslag (motioner)

11.

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

12.

Val av ordförande och vice ordförande för ett (1) år

13.

Val av minst 3 och mest 5 styrelseledamöter för ett (1) år

14.

Beslut om arvoden för styrelsen

15.

Val av två revisorer och ersättare för dem

16.

Val av valberedning

17.

Övriga ärenden
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Valberedningens förslag
Ordförande för mötet:

Kiell Tofters

Sekreterare:

Birgitta Olsson, Öndbo

Justeringsperson

…………………….

Till styrelsen för kommande år:
Ordförandeposten har varit ledig 1 år och nu är valberedningens förslag
Ordförande för 2 år:

Kiell Tofters (nyval)

Övriga ledamöter:

Per Möller, Ola Nordström, Kersti Borgestig Nilsson,
Stella Andermo, Mark Veldhuis och
Nils Lage Posse (nyval)
(Sara Sjödal slutar på egen begäran)

Ordinarie revisor:

Ulf Nygren

Suppleant:

Bror-Erik Lundin

Valberedning:

Pontus Elvingsson och Barbro Öman
Kirsti Aldejari (nyval)
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Föreningen Tämnarens Vattens:
Vision
Tämnaren - en frisk, tillgänglig och attraktiv sjö år 2070.

Mål
•

Öppen vattenspegel

•

Ökad vattenmängd

•

Rikt och varierat fågelliv

•

Gynnsam miljö för fisk och fiskare

•

Goda badmöjligheter

•

Attraktivt och tillgängligt för det rörliga friluftslivet sommar och vinter

Handlingsplan/strategi
✓ Verka för en optimal reglering av vattennivån för att uppnå målen
✓ Insamling av data om vattennivåns variationer under året, för att kunna basera
beslut på fakta
✓ Vara synlig i media för att väcka opinion
✓ Följa utveckling av bortförsel och hantering av bottensediment, för att öka
vattenmängden
✓ Verka för olika typer av informationsspridning för att öka intresse och
engagemang
✓ Bedriva en aktiv samverkan med berörda kommuner
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Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 –
Tämnarens Vatten Ideell förening
Rapport om årsredovisningen
Undertecknad, av årsstämman vald revisor, har reviderat årsredovisningen och
förvaltningen för Tämnarens Vatten Ideell förening för räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsens som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning och förvaltningen av föreningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen genom att gå igenom den ekonomiska redovisningen samt följt föreningens verksamhet via hemsidan, Facebook sidan och press.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Ekonomisk redovisning
En revision innefattar också att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid med stadgarna.
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen, varför jag tillstyrker att
resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
Förvaltningsrevision
Utdrag ur stadgarna:
§ 1 Ändamål Föreningens uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla sjön
Tämnaren i Uppsala län. Föreningens mål är att Tämnaren skall leva minst ett
ytterligare sekel som en frisk och attraktiv sjö.”
Föreningen fick vid föregående årsmöte en del kritik att hemsidan ej var uppdaterad, en
liten förbättring har skett, men en hel del är inaktuellt. Via Facebooksidan har en hel del
aktiviteter skett under året, som även uppmärksammades av pressen under sommaren
och gav stora uppslag i UNT och Sala Allehanda samt även Sveriges Television. Dock
märktes inte så mycket av vad styrelsen gjort för att följa upp ”media-drevet” och bildat
opinion gentemot kommunerna att agera.
Uttalade om ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon
försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, varför jag tillstyrker att föreningens styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Västerås 2018-03-01
Ulf Nygren
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Föreningens bankgiro
för medlemsavgifter
541-3430

www.tamnaren.se

6

