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Bilaga 1

VERK
KSAMH
HETSBE
ERÄTT
TELSE
2014

Fotto: Ulf Larsso
on
Sture Hansson, Sto
ockholms unniversitet, på provtagning
g. Svealandskkusten 2014.

MEDLEMMAR
Kommuner
Botkyrka
Danderyd
Haninge
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nyköping
Nynäshamn
Oxelösund
Sollentuna
Solna
Stockholm
Södertälje
Tierp
Trosa
Tyresö
Täby
Vaxholm
Värmdö

Älvkarleby
Österåker
Östhammar
Företag
Forsmarks Kraftgrupp AB
SITA Sverige AB
Nynäs Refining AB
Studsvik Nuclear AB
SSAB EMEA AB
Söderenergi AB
Rederiaktiebolaget Eckerö
Viking Line
Stockholm Vatten AB
Käppalaförbundet
SYVAB
AB SVAFO
Svensk Kärnbränslehantering AB
Roslagsvatten AB

Intresse‐ och ideella föreningar
Skärgårdsstiftelsen
SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars
kontaktorganisation)
Östra Svealands Fiskevattenägareförbund
Svenska Båtunionen
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Mälarens vattenvårdsförbund
Tyresåns vattenvårdsförbund
Stockholms universitet Östersjöcentrum
VAS‐rådet (Rådet för vatten‐ och avlopps‐
samverkan i Stockholms län)
Landsting och Länsstyrelser
Stockholms läns landsting
Uppsala läns landsting
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län (stödjande)

STYRELSE
Ordinarie:

Ersättare:

Roland Dehlin (M), Nynäshamns kommun, ordf.
Krister Nilsson (S), Värmdö kommun, v. ordf.
Bertil Alm (C), Östhammars kommun
Karin Brodén, Studsvik Nuclear AB
Cathy Hill, Länsstyrelsen i Stockholms län
Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering AB
Örjan Nilsson, (M), Landstinget i Uppsala Län
Sören Norrby, Svenska Båtunionen
Ann‐Sofie Ördén, SSAB Oxelösund
Gunilla Marklund, Nyköpingsåarnas VVF

Hans W Berglund, Svenska Båtunionen
Eva Dannstedt Branting (MP), Nynäshamns kommun
Irene Karlsson Elfgren, Länsstyrelsen i Södermanland
Eva Hydén, Forsmark Kraftgrupp AB
Kjell Jansson (M), Norrtälje kommun
Lars Lindblom, Stockholm Vatten
Bo Persson (FP), Nynäshamns kommun
Gustaf Stjernberg (C), Stockholms läns landsting
Gunilla Söderqvist, SIKO
Jan Widegren (M), Oxelösunds kommun
Margareta Widén‐Berggren (S), Östhammars kommun

BEREDNINGSGRUPP
Kristina Svinhufvud , Käppalaförbundet
Joakim Lücke, Stockholm Vatten
Herman Carr, Länsstyrelsen i Sörmlands län
Carl Rolff, Östersjöcentrum (Sthlm Univ.)
Birgitta Held‐Paulie, Nacka kommun

Ulf Larsson, Stockholms universitet
Christina Berglind, Länsstyrelsen i Stockholms län
Ulf Mohlander, Stockholms Miljöförvaltning
Jakob Walve, Stockholms universitet
Ingrid Wänstrand, Länsstyrelsen i Uppsala län

KANSLI
Göran Andersson, förbundssekreterare
Kontakt: T. 08‐58002101, E‐post goran.andersson@skvvf.se Webbadress www.skvvf.se
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SAMHET
TSBERÄTT
TELSE 20
014
VERKS
Sveala
ands kustvattenvårdsförb
bund
SVEALAN
NDS KUSTVA
ATTENVÅRDSSFÖRBUND (SSKVVF) är en
n ideell medle
emsstyrd förrening som arbetar
a
för renarre vatten län
ngs Svealands kust.
rden är en saamordnad övervakning vars
Grundlägggande för kustvattenvå
k
v resultat är av hög kvvalitet
och allm
mänt tillgängliga för SKVVF:s medlemm
mar, samt en
n samsyn om
m tolkningen av tillstånde
et i
kustvattnet och om behovet
b
av åtgärder.
å
Förrbundet ska så långt som
m möjligt tillhhandahålla så
ådant
underlagg till de aktörrer som arbe
etar med att förbättra ku
ustvattnen.
Verksam
mhetsplanen utgår från ku
ustvattenvårrdsförbundets handlingsprogram, vilkket beskriver
förbundeets långsiktigga verksamhet till och m ed 2015.

Samm
manfattning
Förbund
dets kärnverkksamhet, milljöövervakni ngen, genom
mfördes planenligt och påå samma sättt som de
senaste åren. Utföraare av provta
agningar och analyser varr förbundets miljöanalysffunktion,
onen för eko
ologi, miljö och botanik (EEMB) vid Sto
ockholms universitet. Sam
marbetsproje
ektet om
Institutio
miljögiftter i fisk med
d IVL som utfförare slutförrdes och redovisades und
der året. Kunnskapsnoden
n
ades på allvaar och ytterligare fyra kom
mmuner ansslöt med info
ormation
www.sveealandskusteen.se lansera
om sina respektive kuststräckor.
k
Utmärkaande för verkksamheten under
u
2014 vvar den fortsatta satsning
gen på olika ttyper av
informattionsspridnin
ng. Att markn
nadsföra förrbundets verksamhet för såväl förbunndets medlemmar
som and
dra aktörer är högt prioriterat, och deetta arbete fortsatte
f
und
der 2014. De tre nya
webbsajterna utveckklades, liksom
m förbundetts aktiviteter i olika sociala medier, occh vi medverrkade vid
en rad seeminarier occh nätverkstrräffar. Även kkansliets bessök hos medlemmarna foortsatte i syffte att
sprida in
nformation om
o och samla
a synpunkterr på förbund
dets verksamhet.
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Verkssamhet
vervakning
Miljööv
Under ju
uli och augussti genomfördes planenliggt de årliga
provtagn
ningarna, fråån Skutskär i norr till Bråvvikens kustvaatten
söder. Varje provtaggningsomgån
ng tog drygt een vecka i an
nspråk
och vid b
båda tillfällen
n samlades prover
p
från cca 180 punktter,
varav ettt sextiotal stationer för lä
änsstyrelsernna och 30 pu
unkter
inom den samordnad
de recipientkkontrollen. D
Data från desssa
ningar samm
manställs nu och
o användss för
provtagn
statusklaassificeringarr m m. Resulltaten avrappporteras äve
en i
årsrappo
orten Svelandskusten 2015 (april 20115).
Samord
dnade recip
pientkontro
ollprogram
m
Den sam
mordnade reccipientkontro
ollen genom fördes i fem
Jakob Walve, Stoockholms
un
niversitet, mäteer siktdjupet.
områden
n; Haninge, Nacka,
N
Nynäshamn, Nykööping och
Oxelösun
nds kustvatten. Resultaten redovisass för beställaarna
under vååren 2015. Förbundet
F
ha
ar också delttagit i arbete
et med att revidera
recipienttkontrollprogrammet förr Stockholmssregionens stora reningsverk.
Uppdattering av em
missionsdattabas
Vattenfö
öringsdata från SMHIs da
atabas har saammanställtss för användning vid belaastningsberä
äkningar.
Likaså haar utsläppsdata från åar och punktkäällor insamlatts.
Uppdattering av mätdatabas
Databasen har uppdaterats med nya data inkklusive uppggifter om datakvalitet.
Miljöan
nalys
I årsrapp
porten Svealaandskusten 2014
2
(se neddan) redovisaades miljötillståndet utiffrån förbundets
mätninggar. Särskilt analyserades
a
effekter av dden ändrade
e bedömning
gsgrunden saamt hur säke
er
bedömningen är. Belastningar be
eräknades ennligt de nyliggen definiera
ade geografisska
områdena.
åtgärdso
Under årret har ocksåå data från emissionsdat abasen och från
f
förbund
dets övervak ning analyse
erats
med avseende på ko
opplingen me
ellan belastnning från olika källor och de närings‐ ooch klorofyllnivåer
enter. Detta arbete kommer slutföras under 201 5.
som obsserveras i olikka kustgradie
SEABED
D
Förbund
det har sedan
n 2009 deltaggit i projekteet SEABED so
om finansiera
ats av Centraal Baltic INTE
ERREG IV
A och ko
oordinerats av
a Åbo Akade
emi. Projekteet slutredoviisades 2013. Under 20144 påbörjade IVL
I
fortsättn
ningsprojekteet ”Modellerring vattenkvvalitet Svealaandskusten” tillsammanss med
Stockhollmsregionen
ns avloppsren
ningsverk. Föörbundet harr medverkat till kunskapssöverföring och
o
därmed medverkat till
t implemen
ntering av SEEABED på Sve
ealandskuste
en.
RS
WATER
Miljöanaalysfunktioneen har medvverkat i WATEERS (Waterb
body assessm
ment tools foor ecological
referencce conditionss and status in Sweden) ssom är ett prrojekt för revvidering av nnuvarande
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bedömningsgrunderr och som finansieras av N
enomförandee av program
mmet
Naturvårdsvverket. För ge
samverkkar Sveriges lantbruksuniversitet, Götteborgs univversitet, Stockholms univversitet, Ume
eå
universittet, Århus un
niversitet, Ha
avs‐ och vatttenmyndighe
eten, SMHI samt en rad m
miljökonsulte
er.

Inform
mation
Årsrapp
port Sveala
andskusten 2014
Årsrappo
orten Svealandskusten 2014 presentterades vid
förbundssstämman den 25 april och
o möttes a v mycket up
ppskattning.
Utöver aartiklar om vååra kustvatte
ens tillstånd och belastning, lade
årets rap
pport extra tyngdpunkt på
p åtgärder i nom jordbru
uket. En
medlemspresentatio
on fanns i år med i rappoorten. Den trryckta
rapporteen spreds breett till medle
emmar och aandra intressserade,
men är ääven tillgängliga på flera hemsidor soom www.havvet.nu
utöver fö
örbundets eggna hemsido
or. Trots att dden tryckta upplagan
u
fördubblades till 2 00
00 ex tog rap
pporten myccket snabbt slut
s på
porten 2015 utökas antallet till 3000 ex.
e
kansliet. Till upplagan av årsrapp
Förbun
ndets webbssajter
Såväl förrbundets nyaa webbsajt www.skvvf.se
w
e som
miljöanaalysfunktioneens sammanlänkade sajt
www.kustdata.su.se vidareutveccklades och ffylldes med nytt
n
material. Uppbyggnaaden av den nylanseradee sajten
psnod Svealandskusten.see fortsatte u nder året.
Kunskap
Kunskap
psnoden, som
m är en regio
onal version aav Havet.nu och
som på eett populärt och professiionellt sätt v isar hur Sveaalands
ww
ww.svealandskuusten.se
kustvatten mår, har mött stor up
ppskattning. Innehållet på
p
aterial från aalla förbunde
ets
sajten byyggs gradvis upp med ma
medlemmar. Under året kompletterades sajtten med info
ormation om
m fyra nya kom
mmuners
bete på kusteen (Trosa, Södertälje, Hanninge och Vaaxholm), utöver de sedann tidigare
miljöarb
medverkkande komm
munerna Nacka, Nyköpingg, Stockholm
m och Östham
mmar. Kunskkapsnod
Svealand
dskusten.se är
ä ett samarbete mellan förbundet och
o Östersjöccentrum vid Stockholms
universittet.
Sociala medier
Förbund
det var underr året särskiltt aktivt på Faacebook (ww
ww.facebookk.com/skvvf)
och Twittter (@LVF_SSKVVF) med flera inlägg vvarje vecka. Facebook‐kontot har idaag närmare 90
9
följare, m
medan förbu
undets inläggg på Twitter fföljs av drygtt 250 person
ner. Framför allt har flöde
et
bestått aav omvärldsb
bevakning med
m informattion om aktuella händelse
er inom vatttenvården, men
m även
av inform
mation om fö
örbundets ve
erksamhet. B
Både Facebo
ook‐ och Twittter‐flödet haar speglats på
p
Kunskap
psnod Svealandskusten.se
e.
Förbund
det har även mer eller mindre vilandee konton på bl a LinkedIn
n och Googlee+.
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Medlem
msbesök me
ed förbundsinformatio
on (”turné””)
En målsäättning undeer året har va
arit att besökka så många som möjligt av förbundeets medlemm
mar för
att informera om verksamheten och inhämtaa kunskap om
m medlemmarnas behovv. Årets
h lite olika
a karaktär occh målgruppe
er, men vanligen har kannsliet mött bå
åde
medlemsbesök har haft
tjänstem
män och polittiker. Målsättningen var att besöka fller medlemm
mar, men oftta har det varit svårt
för medllemsorganisaationen att finna
f
ett läm pligt tillfälle för ett möte
e.
År 2014 besöktes SYV
VAB (17 janu
uari), Roslagssvatten AB (5
5 februari), Östra
Ö
Svealannds
fiskevatttenägarförbu
und (15 marss), Trosa kom
mmun (12 maaj), SSAB m fl.
f (21 maj), SSolna stad (2
27 maj)
samt SIK
KO (15 oktober). Ett inpla
anerat besökk i Österåker i slutet av årret fick ställaas in pga sjukkdom.
Andra ko
ontakter och
h förbundspreesentationerr
29/1 EU:s Landsbygd
ds‐, havs‐ och
h fiskeriproggram,
parrtnerskapsmö
öte. Stockho
olm
19/2 Boh
huskustens VVF.
V
Uddevalla
5/3 Allt fför Sjön, Stockholmsmässsan. Älvsjö

13/5 Nordiska Skärgårdssamaarbetet. Stocckholm
27/5 TMR Stockh
holms läns la ndsting. Stocckholm
12/6 Vattenmynd
digheten. Väästerås
10/9 Initiativet Hållbara Hav. Stockholm

ndet i media
a
Förbun
Vid någrra tillfällen un
nder året up
ppmärksamm
mades förbun
ndets verksamhet i mediaa.
I samban
nd med sommarens provvtagningar beerättade Ulf Larsson, Sto
ockholms uniiversitet, om
m resultat
och iaktttagelser för SVT
S Nyheter och Eko‐reddaktionen vid
d Sveriges Ra
adio P1.
Artiklar h
har även pub
blicerats i bl a Tidningen Skärgården och i en jubileumsskrift ffrån
Stockhollmsregionen
ns Europakon
ntor.
Mälarda
alsrådets miljöutskott
m
t, berednin
ngsgruppen
n
Förbund
det var aktivtt i beredningsgruppen fö r Mälardalsrrådets miljöu
utskott (www
w.malardalsradet.se)
och delto
og vid flertallet utskotts‐ och beredniingsgruppsm
möten. Mälarrdalsrådets m
miljöutskott är
ä ett bra
forum fö
ör förbundett att nå tjänsttemän och ppolitiker med
d information
n om vår verrksamhet.

Projek
kt
Miljögiffter i fisk
Undersö
ökningarna av miljögifter i fisk avslutaades under 2014
2
med
en slutreedovisning 4 december. Resultaten
R
aav provfisken
n och
sedimen
ntprovtagningar under 20
013 och 20144 längs en prrofil från
östra Määlaren, genom centrala Stockholm
S
occh ut i ytterskärgården
finns sam
mmanställdaa i en rapportt. Utförare föör samarbetssprojekt
har varitt IVL Svenskaa Miljöinstitu
utet.
a vattenvårrdsförbund och vatten
nråd
Utökat samarbete med andra
nningsområdde är av avgö
örande betyd
delse för vatttenkvaliteten
ni
Då åtgärrder inom Mälarens avrin
synnerheet vår inner‐‐ och mellansskärgård harr samarbetett med Mälare
ens vattenvåårdsförbund
prioriterrats.
Som ett inledande geemensamt samverkanspprojekt anord
dnades ett större semina rium på tem
mat
”Miljögiffter i akvatisk miljö” den 5 novemberr. Medarranggörer var äve
en Stockholm
ms stad, Västterås
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stad sam
mt Oxunda vaattensamverrkan och Bäll staågruppen
n.
Intressett var överrasskande stort och seminarriet blev snabbt fullbokatt med över 990 deltagare och en
lång kölista med intrresserade.
det har även haft kontaktt med andra vattendragsssamarbeten längs Svealaandskusten och
o i
Förbund
övrigt i laandet. Undeer 2014 delto
og kansliet vi d två s k Vatttenrådgivartträffar tillsam
mmans med ett antal
andra vaattenvårdsförbund i Mellansverige. S KVVF stod under hösten som värd föör det senare
e mötet.
Samord
dnad recipientkontrolll (SRK) för Stockholm
msregionens
s avloppsreeningsverk
Arbetet med ett sam
mordnat recip
pientkontrol lprogram förr Stockholmssregionens aavloppsreningsverk
des under 2014 med ett nytt
n förslag ttill provtagningsprogram.
avslutad
Startskottet för arbeetet var den workshop
w
soom förbunde
et arrangerad
de tillsammaans med Stocckholm
AB och Länsstyrelsen i Sto
ockholms länn 2013.
Vatten A
Upphan
ndling av mättjänster
m
Under våårenengagerades en kon
nsult, Komm
munakuten AB
B, för att und
dersöka möjlligheterna attt
underlättta för förbundets medle
emmar att annlita förbund
dets miljöana
alysfunktion för egna mätningar
utöver d
de som utförss i förbundetts regi. Uppddraget redovvisades i ett PM
P under vå ren.
Förbun
ndets verksa
amhetsana
alys
Vid förbu
undsstämmaan 2014 informerades om
m den verksaamhetsanalyys av förbunddet som skulle
genomfö
öras under perioden
p
maj till decembeer i syfte att belysa verkssamheten såå att medlem
msnyttan
omhändertas på bässta sätt. Desssvärre har fö rbundssekre
eteraren pga sjukskrivninng inte kunna
at
öra denna veerksamhetsanalys.
genomfö

Förbun
ndsadmin
nistrativt arbete
Nya me
edlemmar
Roslagsvvatten AB bleev under året ny medlem
m i förbundett.
Förbun
ndsstämma och styrelssemöten etcc
Förbund
dsstämma hö
ölls den 25 ap
pril på Saturnnus konferen
ns vid Slussen i Stockholm
m. Vid stämm
man höll
Ulf Larssson en presentation med
d rubriken ”EEn titt i backsspegeln och framtidsspan
f
ning”.
Jakob W
Walve vid institutionen förr ekologi, mi ljö och botanik presente
erade årsrappporten
Svealand
dskusten 201
14 och Annikka Tidlund vidd Stockholm
ms
universittets Östersjö
öcentrum pre
esenterade kkunskapsnod
d
Svealand
dskusten.se. Vid stämma
an deltog 41 personer vaarav 30
röstberäättigade omb
bud/ersättare
e.
Under 20014 hölls tree protokollförda styrelsem
möten.
Septemb
bermötet erssattes av ett gemensamtt studiebesökk den
26/9 meed styrelsen för
f Östra Sve
eriges luftvårrdsförbund (f d
Stockhollms och Upp
psala läns lufttvårdsförbunnd) på Stockh
holms
universittets Askölaboratorium med
m efterföljaande föreläsningar på
Trosa staadshotell.
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Professor emeerita Lena Kautssky med
ledamöter i SKKVVFs och LVFss styrelser,
Askö 26/9.

Förbundets presidium har sammanträtt fem gånger, och beredningsgruppen har haft tre
protokollförda möten samt två extra möten (5/5 och 29/10) med presentationer av
beräkningsmodeller av SMHI, IVL, Stockholms universitet och DHI.
För förbundets kontaktombud arrangerades två möten i förbundets lokaler i Stockholm; 21 mars och
10 oktober. Båda mötena var välbesökta. Dokumentation från mötena finns på förbundets hemsida
www.skvvf.se.
Det faktum att förbundet sträcker sig över ett stort geografiskt område medför långa resvägar för
många medlemmar, och försvårar att samla medlemmarna vid ett tillfälle. Det har därför vid ett
flertal tillfällen inkommit önskemål om att möjliggöra deltagande vid möten via internetuppkoppling.
Under våren undersökte och testade kansliet olika tekniska lösningar i samverkan med
Stockholmsregionens Europakontor och i diskussion med KSL som ansvarar för lokalerna.
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Resulttaträkning
g
Belopp i kr
Huvud
dintäkter
Servicceavgifter
Medlemsavgifterr
Övriga
a rörelseinttäkter
Ej mom
mspliktigt bidrag
b
Öresuttjämning
Rörelssens kostna
ader
Admin
nistrationskkostnader
Styrelssens (m m) kostnade
er
Övriga
a externa kostnader
k

Not

2014
3 076 538
49 600
212 600
0
9
3 338 747

20133

2012
2

3 0773 489 2 715
7 368
4 8 600
47 000
5663 081
479
4 910
0
566
5 652
8
4
8 934
3 6885 178 3 808

-225 000
-68 879
-884 289

-1777 000
-668 902
-1 0770 920

Miljöövvervakning
g

-2
2 100 000

-2 1006 635

Rörelssens kostna
ader

-3
3 278 168

-3 4223 457

60 579

2661 721

-10 087
0
175
0

-137
0
531
--1 428

-12 852

-661 205

-3 798
108
0
245
2 263
0

37 814
-8 482

19 9 482
-440 396

-26 905
0

29 332

1559 086

-26 905

1

Rörelsseresultat
Kursfö
örlust
Avskrivvningar
Ränteiintäkter
Räntekkostnader
Återförring period
diseringsfond
Avsätttning period
diseringsfo
ond
Resulttat efter fin
nansiella po
oster
Årets sskatt
Årets resultat
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-82 000
-69 663
-1 753
149
-2 172
600
-4 077
412
-2
268 478

Balansräkning per 2014-12-31
Belopp i kr

Not

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier

2
Summa

0
0

0
0

0
0

Summa

265 750
265 750

415 500
415 500

230 594
230 594

Kortfristiga fordringar
Förutbet kokstn o upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

0
75 685
75 685

150 284
63 282
213 566

538 359
153 404
691 763

Summa

527 464
527 464

403 973
403 973

162 697
162 697

Summa tillgångar

868 899

1 033 039

1 085 054

677 535
29 332
706 867

518 449
159 086
677 535

545 354
-26 905
518 449

Summa

74 057
74 057

61 205
61 205

0
0

Summa

660
23 245
64 070
87 975

1 023
173 276
120 000
294 299

280 040
266 564
20 000
566 604

Summa skulder och eget kapital

868 899

1 033 039

1 085 054

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

3

Kassa och bank
Plusgiro

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

4

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

5
6
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Not 1 Styrelsens kostnader
Fasta arvoden
Sammanträdesarvoden
Revisorers arvoden
Mötesförtäring
Bilersättning
Arbetsgivareavgift + löneskatt
Not 2 Inventarier
Anskaffningsvärde IB
Årets anskaffningar
Anskaffningsvärde UB
Avskrivningar IB
Årets avskrivning
Avskrivningar UB
Bokfört restvärde
Not 3 Övriga kortfristiga fordringar
Årets F-skatt
Momsfordran
Övrigt
Not 4 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tx 14
Periodiseringsfond tx 15
Not 5 Övriga skulder
Skatteskuld (årets skatt)
Avräkning moms skuld
Källskatt
Arbetsgivaravgift
Övriga kortfristiga skulder

Not 6 Upplupna kostnader/förutbet
intäkter konto
Upplupen kostnad Bengt Fladvad
konsult
Sthlms Universitet
Öhrlings, revisionskostnader

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

33300
9000
2800
10061
1150
12568
68 879

33 000
11 250
2 800
8 866
299
12 687
68 902

33 000
12 000
2 800
7 670
708
13 485
69 663

18 990
0
18 990

18 990
0
18 990

18 990
0
18 990

-18 990
0
-18 990
0

-18 990
0
-18 990
0

-18 990
0
-18 990
0

62 601
12 228
856
75 685

62 601
681
63 282

62 601
90 293
510
153 404

61205
12852
74 057

61205
0
61 205

0
0
0

8482
0
7712
7051
0
23 245

40 396
117 321
8 342
7 217
0
173 276

0
0
8 550
8 014
250 000
266 564

0

0

100 000
20 000
120 000

0
20 000
20 000

44070
20000
64 070
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Bilaga 2
2015-03-13

Avgiftshöjning för SKVVF 2016
Bakgrund:
Med anledning av lönekostnadshöjningar, prishöjningar för lokalhyra, bränslekostnader vid
synoptisk provtagning samt administrativt avtal med KSL och den urholkning som blir i köpet
av provtagningar från Stockholms universitet över tid samt inte minst arbetssituationen på
kansliet under 2014 vilken indikerat ett behov av ytterligare kanslitjänst på deltid behöver
SKVVF förstärka sin ekonomi.
Förslag:
Presidiet föreslår styrelsen att föreslå årsmötet att höja avgifterna från och med 2016-01-01
med 5% för alla medlemmar i syfte att finansiera ovan och förstärka förbundets ekonomi för
att möta kostnadsökningar samt för att kunna förstärka kansli-/förbundssekretartjänsten.

Roland Dehlin
Ordförande SKVVF

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-04-24

Bilaga 3

Årsmöte i
Svealands kustvattenvårdsförbund
Tid

Fredagen den 24 april 2014, kl. 10.00 – 12.00

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Från T‐banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du
Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt
fram till fastigheten.
Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se

Lokal

Bellman

Ombud och ersättare: Var vänlig och tag med ett ifyllt deltagarkort.
Deltagarkortet bifogades tidigare utsänd kallelse.

Inledande presentation:
Mikael Algvere, VAS‐rådets ordförande och affärsområdeschef Roslagsvatten,
berättar om VA‐verkens verksamhet i ett övergripande och strategiskt
perspektiv, om pågående investeringar, strategiska VA‐frågor (ex
infrastruktur, befolkningsexpansion) och framtida utmaningar.
Jakob Walve, Stockholms universitet, institutionen för ekologi, miljö och
botanik, presenterar sedvanligt fjolårets mätningar med koppling till
årsrapporten.

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36, 5tr
Kontakt:
förbundssekreterare Göran Andersson
tel 08-5800 2101, e-post: goran.andersson@ksl.se
www.skvvf.se , www.svealandskusten.se
org.nr 802409-5195

SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-04-24
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ÄRENDEN
1

Stämman öppnas

2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3

Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll

4

Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade
medlemmar

5

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

6

Fastställande av föredragningslista

7

Föregående års årsmötesprotokoll

(utsänds)

8

Anmälan av protokoll från styrelsen år 2014

(utsänds)

9

Verksamhetsberättelse 2014

(utsänds)

10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt frågan om

(Hemsidan 2015-02-02
Kallelse 2015-03-16)

(utsänds)

dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

11

Revisorernas berättelse

12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid versamhetsberättelsen

(utsänds)
(utsänds)

avser

13 Beslut om arvoden

(utsänds)

14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

(utsänds)

15 Fastställande av årsavgifter för 2016

(utsänds)

16 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär (utsänds)
budget för nästkommande

17

Val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden

(läggs på bordet)

18 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för mandatperioden

(läggs på bordet)

19 Val av revisorer och ersättare för mandatperioden

(läggs på bordet)

20 Övriga anmälda frågor

(läggs på bordet)

Årsrapporten

21 Stämman avslutas

Om du är förhindrad att närvara vid sammanträdet, meddela detta till
Göran Andersson, goran.andersson@ksl.se, 08-5800 21 01.

