Information om å rsstä mma per capsulam i
Svartåns vattenråd fredag 12 juni 2020
På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets
årsstämma per capsulam istället. Det innebär att inget fysiskt möte kommer att äga rum, utan
att årsstämman istället genomförs skriftligen. Det görs genom att ni som medlemmar godkänner
eller lämnar synpunkter på ett på förhand skrivet protokoll som innehåller de punkter som enligt
stadgarna ska tas upp på årsstämman. Vi kommer att skjuta på frågor som kräver mera
diskussion (t ex motioner) tills vi kan ses på ett fysiskt möte, förhoppningsvis i höst.
Inför stämman Per Capsulam skickas därför följande handlingar till samtliga medlemmar:
1) Verksamhetsberättelse med bokslut 2019
2) Revisionsberättelse
3) Valberedningens förslag till ny styrelse
4) Förslag till årsavgifter 2020
5) Verksamhetsplan inklusive budget 2020
6) Protokoll från stämma per capsulam 2020-06-12
Handlingarna kommer inom kort även att finnas att ladda hem från vår hemsida,
www.svartansvattenrad.se. E-postlista för kallelsen 29 maj och detta utskicka kommer att utgöra
röstlängden.
Svar önskas från samtliga medlemmar per e-post senast måndag 15 juni 2020. Om ni
godkänner protokollet i bilaga 6, skicka då ett meddelande via e-post om det till:
susanna.hansen@vasteras.se. Ange "Svartåns vattenråd epoströstning" i ämnesraden! Om ni
invänder mot protokollet, skicka då ett meddelande med detta istället till samma e-postadress.
Svaren från ombuden gås sedan igenom och därefter justeras protokollet torsdagen den 18 juni.
Protokollet från per capsulam-stämman, med inräknat antal underskrifter, skickas därefter ut via
e-post till samtliga medlemmar senast 26 juni. Om du har några frågor angående stämman per
capsulam, hör då av dig till Susanna Hansen per e-post eller på telefon 021-39 11 23.
Observera att endast betalande medlemmar har rätt att svara! Om du glömt att betala, gör det
snarast. Vid räkning av röster kommer kontroll av erlagd avgift att göras.
Förstudie Svartån
Denna vecka, 3 juni kl 15-17 kommer vi att genomföra ett onlinemöte via Skype, där DHI m fl
berättar om resultaten från Förstudie Svartån, med möjlighet till frågestund. Inbjudan till mötet
har redan skickats ut via e-post. Välkomna!
Vi önskar er med detta en fin vår och sommar med förhoppning om att träffas till hösten!
Med vänlig hälsning,
Per Aldén
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