Nämdö 10 maj 2011

Kort rapport från förbundsstämma Svealands kustvattenvårdsförbund
13 april 2011, Saturnus konferens, Hornsgatan 15 B, Stockholm
Från SIKO deltog:
Pia Södergren, vald som ombud till förbundsstämman
Gunilla Söderqvist, föreslagen att efterträda Lars Godberg som ersättare i SKVVF:s styrelse 2011-2014
Stämman öppnades av förbundets ordförande Roland Dehlin (M) Nynäshamns kommun.
Roland Dehlin berättade att den planerade inledningen av stämman hade ändrats. Vi skulle fått en
dragning om ”Förberedelser för den nya Havs- och vattenmyndigheten (HaV)” av Björn Risinger.
Björn Risinger har av regeringen utsetts till särskild utredare för att leda arbetet med att organisera
den nya myndighetens verksamhet. Den presentationen får väl bli en annan gång.
Det blev istället Sven Blomqvist, Stockholms Universitet, som hade en genomgång av förbundets
årsrapport Svealandskusten 2011. Den läsvänliga rapporten är ett led förbundets
kommunikationsplan att arbeta för bättre information och kunskapsspridning om sin verksamhet.
I rapporten finns en mängd mätresultat och analyser att ta del av. Förbundets anlitade laboratorium
vid Stockholms universitet är i toppklass vilket är viktigt för att mätresultat och analyser ska kunna
användas på ett produktivt och bra sätt.
Därefter tog de ordinarie årsmötespunkterna vid utan några konstigheter.
Som ordförande för stämman valdes Krister Nilsson (S) Värmdö kommun och vice ordf. i SKVVF:s
styrelse. Till sekreterare för stämman valdes Bengt Fladvad, förbundssekreterare i SKVVF.
Nomineringarna till styrelsen för 2011-2014 antogs. Undertecknad valdes in som ersättare för Gunilla
Marklund, Mark- och exploateringsstrateg i Oxelösunds kommun.
Efter avslutad förbundsstämma konstituerade den nya styrelsen sig. Nästa styrelsemöte som
planerats till 1 juni 2011 ställdes in då flertalet inte hade möjlighet att delta. Styrelsen träffas först 21
september 2011.

Det hela var avklarat på ett par timmar och Pia och undertecknad lassade på oss ett
gäng av årsrapporten, i tryckt form på 32 sidor, som kommer att delas ut på SIKOs nästa styrelsemöte
till medlemsföreningarna men de finns även att hämta hem i pdf-format via www.kustdata.su.se .
På Svealands Kustvattenvårdsförbunds egen webbsida, www.svealandskusten.se , kan man förstås
också ladda hem årsrapporten samt ta del av hur organisationen är uppbyggd. Vilka som ingår i
styrelsen (vid dags dato inte uppdaterad) och beredningsgruppen samt vilka kommuner,
myndigheter och övriga som är medlemmar i förbundet.
Gunilla Söderqvist
SIKO och Nämdö Hembygdsförening

