Protokoll
Uddevalla Kommungrupp
Årsmöte 2018-02-05
§ 1.

Årsmötet öppnades av kommungruppens ordförande Stig Olsson
som hälsade alla välkomna.
Som föredragshållare var Erik Evestam inbjuden.

§ 1a.

Till mötesordförande valdes Elving Andersson.

§ 1b

Till mötessekreterare och pressreferent valdes Bertil Sköldh.

§ 1c.

Till protokolljusterare valdes Kjell Eliasson att jämte årsmötes
ordförande justera dagens protokoll.

§ 2.

Mötet beslutade att medlemslistan gäller vid en eventuell
votering som röstlängd.

§ 3.

Mötet godkände kallelsen och föredragningslistan. Årsmötet har
annonserats i Land, personlig kallelse och med sms.

§ 4a.

Ordf. Stig Olsson läste upp verksamhetsberättelsen och
redogjorde för medlemsutvecklingen under 2017.
Bokenäs 256 medlemmar, tappat 3 st.
Ljungskile – Forshälla 224 medlemmar, tappat 12 st.
Bäve – Lane-Ryr 136 medlemmar, tappat 3 st.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 4b.

Övriga rapporter fanns inga.

§ 5a.

Mötet beslutade att ändra antalet styrelseledamöter från 11 till 10
efter förslag från valberedningen då det inkommit en avsägelse
från Lars Carlsson.

§ 5b.

Till styrelseledamöter i kommungruppen valdes Stig Olsson,
Torsten Torstensson, Bo Olsson, Karin Cederberg, Bernt-Johan
Lindberg, Östen Ramneskär, Rolf Hermansson, Anders OlssonGrytfors, Per-Olof Jacobsson, Bertil Sköldh, mandattid 1 år.

§ 5c.

Som ordf. av kommungruppen valdes Stig Olsson och som v. ordf.
valdes Torsten Torstensson mandattid 1 år.

§ 5d.

Till regionsfullmäktige valdes Stig Olsson, Torsten Torstensson, Bo
Olsson, Karin Cederberg, Bernt-Johan Lindberg och som ersättare
valdes Nils Melin, Anders Forsberg, Rolf Hermansson, Bertil
Sköldh. Regionförbundet stämma hålls i Vara Konserthus den 13
mars 2018.

§ 5e.

Till vattenvårdsansvarig för Bäveåns vattenområde valdes Annika
Brohammar-Lönngren och Per-Olof Jacobsson, ersättare Bengt
Pettersson. Styrelsen får i uppdrag att undersöka hur i vida någon
skall utses till Gullmarns vattenområde.

§ 5f.

Bo Olsson valberedningen informerade att som sammanhållande
för informationsutbyte med älgförvaltningsgruppernas
markägarrepresentanter väljer regionen. De föreslagna är för
Bohuslän Per-Erik Hermansson, norra Bohuslän Östen Ramneskär,
Lane-Ryr Dalsland Karl-Olof Olsson.

§ 5g.

Inga övriga val

§ 6.

Två motioner har inkommit. En från Karin Cederberg om att
Djurskyddet behöver reformeras och en från Torsten Torstensson
om att inkomna motioner inte skall ändras text eller läggas till
något eftersom de kan ändra motionens verkliga syfte. Mötet
besluta anta båda motionerna.

§ 7.

Stig Olsson informerade om att det inte fanns någon
verksamhetsplan för 2018 men att styrelsen kommer jobba vidare
med de frågor som man redan börjat driva och som är aktuella
som slam, enskilda avlopp, djurskydd och hur åkerman skall
användas.

§ 8.

Aktiviteter finns inga planerade

§ 9.

Nils Melin informerade om att ett möte om älgviltstammen skall
hållas på Vara Folkhögskola den 6 mars med Jan Landströmmer.

§ 10.

Ordförande avslutade mötet. Stig Olsson tackade Elving Andersson
för att han lett årsmötet och Lars Carlsson som lämnar styrelsen
och föredragshållare Erik Evestam med var sin blombukett.

_____________________________

____________________________

Ordförande: Elving Andersson

Sekreterare: Bertil Sköldh

______________________________
Justerare: Kjell Eliasson

