ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Vattenrikets Vänner kallas härmed till årsmöte:
Dag: Måndagen den 21 juni 2021
Tid: Klockan 18.00-19.00 ca
Obs! På grund av pågående pandemi genomförs årsmötet digitalt
genom mötesverktyget Zoom. Anmälan till årsmötet görs genom mail
till vattenriketsvanner@gmail.com senast den 11 juni. Efter att man anmält sig
kommer man att få en länk till årsmötet i Zoom.
Årsmöteshandlingarna kommer att fr o m fredagen den 28 maj finnas tillgängliga dels i naturums reception, dels distribueras via mail.
För den som önskar prova på Zoom inför årsmötet så ordnar föreningen
ett testmöte den 14 juni kl 18.00. Då får man möjlighet att bekanta sig
med Zoom och testa ljud, bild mm. Vill man vara med på testmötet så
mailar man vattenriketsvanner@gmail.com senast den 11 juni.

Styrelsen
Kristianstad den 25 maj 2021

!

Dagordning vid årsmöte med Vattenrikets Vänner måndagen
den 21 juni 2021, kl 18.00
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av ordförande för årsmötet
§ 3. Val av mötessekreterare
§ 4. Val av en person att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Fastställande av röstlängd
§ 7. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse - BILAGA 1, 2
§ 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning – BILAGA 3
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11. Val av ordförande för ett år – BILAGA 4
§ 12. Val av tre styrelseledamöter för två år – BILAGA 4
§ 13. Val av revisorer – BILAGA 4
§ 14. Val av revisorssuppleanter – BILAGA 4
§ 15. Val av valberedning samt utseende av sammankallande
§ 16. Fastställande av medlemsavgift för år 2021
§ 17. Styrelsens förslag till stadgeändring - BILAGA 5
§ 18. Information från styrelsen om planerad verksamhet 2021
§ 19. Övriga frågor
§ 20. Årsmötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för Vattenrikets Vänner år 2020
Den ideella föreningen Vattenrikets vänner bildades den 16 april 2012. Verksamhetsåret 2020 var därmed det nionde sedan bildandet. Föreningen har som ändamål och
syfte att på skilda sätt stödja utveckling och förnyelse av olika projekt i Biosfärområde
Kristianstad Vattenrike och dess naturum.

Valda funktionärer
Vid årsmötet 2020-03-03 valdes Roger Zetterqvist till ordföranden för ett år. Därutöver förrättades stadgeenliga val varefter styrelsen under verksamhetsåret bestått av
följande personer:
Roger Zetterqvist
ordförande vald på 1 år
Boel Hindorf
vald t o m 2021
Hans Cronert
vald t o m 2021
Evert Valfridsson
vald t o m 2020
Greger Fredlund
vald t o m 2020
Adrian Tollgren
vald t o m 2020
Jan Linder
vald t o m 2020
Vid konstituerande möte 2020-03-10 utsåg styrelsen inom sig Boel Hindorf till vice
ordförande, Evert Valfridsson till sekreterare, Greger Fredlund till kassör och Adrian
Tollgren till webb-ansvarig. Kassören och ordföranden utsågs att var för sig teckna
föreningens firma.
Till revisorer för 2020 valdes Jan Seebass och Jan Lindelöf. Bertil Troberg och Jörgen Knutsson valdes till revisorssuppleanter.
Årsmötet utsåg Rolf Karlsson, sammankallande, samt Janåke Carlsson och Torsten
Jeppsson till valberedning.

Sammanträden
Styrelsen har haft sex sammanträden under verksamhetsperioden. Vid styrelsesammanträdena har utvecklingen av föreningens verksamheter diskuterats. Samarbetet
med Vattenrikets personal har fördjupats, bland annat genom kampanjen ”I love Vattenriket”. Styrelsen har också informerat sig om, och engagerat sig i, kommunens
planarbete som berör de stadsnära delarna av Vattenriket. Arbetet med att informera
om föreningen, att rekrytera medlemmar och sponsorer har också varit viktiga diskussionspunkter.
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Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid verksamhetsårets slut till 174. Styrelsen har funnit att
det finns ett stabilt gensvar och intresse för Vattenrikets Vänner. Särskilda insatser
för information och medlemsrekrytering har genomförts i samband med Vattenrikets
olika arrangemang på naturum samt när föreningen haft borgruinen Lillöhus öppen
för allmänheten.

Verksamhet
Det gångna verksamhetsåret har präglats av en världsomspännande pandemi som
omöjliggjort många arrangemang inom Vattenrikets verksamheter såväl som inom
föreningen. Styrelsen har trots det planerat och genomfört öppethållande av borgruinen Lillöhus under söndagar under perioden juni till september. I övrigt har planerade
föreläsningar och andra arrangemang fått ställas in.
Utöver den gängse verksamheten har styrelsen ägnat tid åt att informera sig om hur
kommunens pågående planarbete påverkar Vattenrikets stadsnära delar. Då särskilt
när det gäller ny översiktsplan för Kristianstad. Det har föranlett att styrelsen dels
lämnat synpunkter till kommunen underhand samt beslutat att lämna synpunkter när
ett slutligt förslag till plan föreligger.
Lillöhus – ”Öppen borg”

Styrelsen beslöt att även detta år genomföra projektet Öppen borg; d v s att hålla
borgruinen på Lillö öppen under ett antal söndagar mellan juni och september. Föreningens medlemmar svarade i gott antal upp på förfrågan om att medverka som
borgvärdar. Besöksintresset var stort – sammantaget ca 1300 besökare. Vår närvaro
och engagemang upplevdes mycket positivt av besökarna. Styrelsen tycker därför att
det finns all anledning att fortsätta med Öppen borg” och även försöka utveckla konceptet.
Tyvärr tvingade pandemin styrelsen att ställa in planerna på att hålla borgen öppen
en söndag i december. Ett arrangemang som var planerat tillsammans med Kristianstads Musikklasser.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god.
Detta har gjort att föreningens bidrag till Vattenriket till vissa delar har reserverats
för insatser under 2021, då förhoppningsvis verksamheten kan återupptas i normal
omfattning. Under verksamhetsåret har trots det beslut tagits om stöd till den naturpedagogiska verksamheten, som möjliggör en första fördjupad naturkontakt för nyanlända barn och ungdomar. Vidare stödjer föreningen det av naturum anordnade biosfärlägret i juni månad genom att finansiera en av dagarna. Föreningen har också
uppvaktat naturum som i november firade sitt 10 års jubileum.
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I naturum finns en Vattenrikets vänners gåvobox där besökarna på naturum kan bidra till verksamheten i föreningen. Under året har influtit 1 034 kronor.

Övrigt
Föreningen – företrädesvis genom dess styrelseledamöter - har också under året
medverkat vid sammanträden med Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstad
Vattenrike; forskningskonferensen Biosfär; programgrupp för framtagande av Vattenrikets/naturum årliga vår och höstprogram.
Kristianstad dag som ovan
Styrelsen för Vattenrikets vänner

VATTENRIKETS VÄNNER
RESULTATRÄKNING 2020

Intäkter

2019

2020

Not

18 150,00

19 900,00

1

7 658,00

5 692,00

25 808,00

25 592,00

Administration

4 695,40

4 774,00

Föreläsn./Arrvoden

4 539,30

1 000,00

0

0

31 470,80

499

0

0

Medlemsavgifter
Gåvor

Summa

Kostnader

Arbetsgivaravg
Gåvor
Representation
Reklam o PR

0

Transporter

0

Annonser

0

478

Bankavgifter

2 454,50

Summa

Årets resultat

2

41 183,50

8 727,50

−15 375,50

16 864,50

12

0

40 714,70

60 081,20

40 726,70

60 081,20

56 102,20

43 216,70

−15 375,50

16 864,50

40 726,70

60 081,20

BALANSRÄKNING 2020

Tillgångar

Kassa
Bank

Summa

Skulder o

Eget kapital

eget kap

Årets resultat

Summa

Notförteckning
1) Antalet medlemmar 20201231 var 174.

2) Bidrag till naturums pedagogiska verksamheter överförs enligt önskemål till år 2021

Vattenrikets vänner

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG VID ÅRSMÖTET 2021
Valberedningen i Vattenrikets vänner förslår årsmötet 2021 följande
föreningsfunktionärer för verksamhetsåret 2021; i förekommande fall
verksamhetsåren 2021-2022.

Ordförande
Roger Zetterqvist för 2021 - omval
Styrelseledamöter
Jan Linder
för verksamhetsåren 2021-2022 - omval
Evert Valfridsson för verksamhetsåren 2021-2022 - omval
Bo Nordh
för verksamhetsåren 2021-2022 - nyval
Vid årsmötet 2020 valdes följande styrelseledamöter för verksamhetsåren
2020-2021:
Hans Cronert
Boel Hindorf
Adrian Tollgren

Revisorer för verksamhetsåret 2021
Jan Lindelöf - omval
Jan Seebass –omval
Revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2021
Bertil Troberg – omval
Jörgen Knutsson - omval

VALBEREDNING
Styrelsen lämnar årsmötet förslag

Kristianstad den 20 april 2021
För Valberedningen
Rolf Karlsson

Janåke Carlsson Torsten Jeppsson

Förslag till ändring av stadgarna att föreläggas årsmötet 2021-06-21. Beslutat av
styrelsen 2020-10-26, § 71.
Ändringsförslag med röd text.
——————
Stadgar för Vattenrikets Vänner en vänförening till Biosfärområde Kristianstads
Vattenrike
1. ÄNDAMÅL
Vänföreningen är en ideell och fristående förening med ändamål att på olika sätt stödja utveckling och förnyelse av olika projekt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, och dess naturum.
För att fylla sitt ändamål avser föreningen bland annat
- via informationsinsatser stärka opinionen för allmänhetens deltagande i Vattenrikets utveckling
- via årligen återkommande föreningsaktiviteter stärka medlemmarnas kännedom och kunskap om
pågående och planerade verksamheter i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, samt diskutera
tänkbara nya satsningar
- i samråd med ledningen för Vattenriket årligen fastställa en prioriterad förteckning över
lämpliga projekt att driva eller stödja
- i samverkan med andra föreningar, organisationer och företag verka för ett antal projekts
genomförande
.
2. MEDLEMSKAP
Var och en enskild eller juridisk person, myndighet eller sammanslutning som är intresserad av föreningens
verksamhet kan bli medlem.
Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av årsmötet och ska erläggas inom den tid som styrelsen bestämmer.
Därmed godkänner vederbörande genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte
att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med
eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutas av föreningen.
Juridisk person, myndighet eller sammanslutning, som är medlem i föreningen, utser
inom sig en person som företräder sin organisation vid årsmöte eller extra föreningsmöte enligt nedan.
3. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare sex ledamöter, samtliga valda av årsmötet.
Ordförande väljs på ett år, ledamöter på två år. Dock ska vid föreningens bildande tre ledamöter väljas på ett
år för att styrelsens kontinuitet skall bevaras.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Mandattiden sträcker sig från ett årsmöte
till följande årsmöte; för funktionär vald på två år omfattar mandattiden ytterligare en sådan period.
Styrelsen sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av minst tre ledamöter. Den är beslutsmässig då ordföranden och minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

Vid styrelsemöte förs protokoll. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
4. RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Den ene utses av Kristianstads kommun och den andra väljs
av årsmötet. Om kommunen inte har utsett någon revisor väljs båda av årsmötet.
Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.
5. ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls före mars månads utgång och på tid och plats som bestäms av styrelsen.
Motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
Extra föreningsmöte hålls då styrelse eller revisor anser det befogat, eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar, dock minst 10 stycken, så begär.
Medlemmarna ska kallas till årsmöte minst 14 dagar i förväg genom personlig kallelse, via epost annons i
ortspressen eller kallelse via föreningens hemsida.
Samtidigt ska de handlingar som ska behandlas finnas tillgängliga, genom utskick och/eller på föreningens
hemsida.
Vid årsmöte gäller följande dagordning:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för ett år
10. Val av tre styrelseledamöter på två år. Vid föreningens bildande väljs ytterligare tre
styrelseledamöter på ett år
11. Val av en alternativt två revisorer
12. Val av två revisorssuppleanter
13. Val av valberedning om tre personer varav en som sammankallande
14. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår
15. Inkomna motioner och förslag från styrelsen
16 15 Övriga ärenden
Varje medlem har rösträtt. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet.
Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val,
då lotten avgör.
6 STADGEÄNDRING
Stadgeändring får ske endast vid årsmöte och ska särskilt nämnas i kallelsen till detta. För antagande erfordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.

7.UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande ska dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med likartade
intressen efter samråd med Kristianstads kommun.

