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Protokoll från Erosionsskadecentrums årsmöte den 1 november 2016
i Ystad.
Beslutande:

Mona Skoog
Per Juhlin
Margareta Lindgren
Rickard Åkesson

Ystad Kommun
Vellinge kommun
Laholms kommun
Höganäs kommun

övriga medlemmar:

Elin Tallqvist

Laholms Kommun

Övriga deltagare:

Per Danielsson
Pär Persson

SGI
Länsstyrelsen Skåne

Mona Skoog hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
§1

Till ordförande för årsmötet valdes Mona Skoog och till sekreterare
Per Juhlin.

§2

Förteckning upprättades över deltagarna.

§3

Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgeenligt sätt.

§4

Den utsända dagordningen fastställdes

§5

Att jämte ordförande för årsmötet justera årsmötesprotokollet valdes
Rickard Åkesson.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
föredrogs och godkändes.

§7

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 föredrogs och
godkändes.

§8

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades och godkändes.

§9

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrad kostnad O kronor. De
stödjande företagen är fortsatt villiga att stödja föreningen.
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§ 10

Till styrelseledamot för ett år valdes Richard Åkesson, Höganäs
kommun (omval) och till styrelseledamot för två år valdes Mattias
Muller, Simrishamns kommun (nyval). Till styrelsesuppleant för två år
valdes Helena Björn, Lomma kommun (omval) och Elisabeth
Lindberg, Helsingborgs stad (nyval).

§ 11

Till revisorer för ett år valdes Per Juhlin, Vellinge kommun (nyval)
och till revisorssuppleant för ett år valdes Elin Tallqvist, Laholms
kommun (nyval).

§ 12

Till valberedning för ett år valdes Hans Lilja, Trelleborgs kommun
(omval/nyval) och Sofia Warpman, Halmstad kommun (omval/nyval)
med Hans Lilja som sammankallande.

§ 13

Övriga frågor:
Diskuterades angående föreningens hemsida. Beslutades undersöka
huruvida det går att flytta hemsidan från kopplingen till Ystads dito.
Diskussion om att vi bör använda pengarna i föreningens kassa till
något.
Havs och vattenmyndigheten står för Västerhavsveckan i början av
augusti 2017. Margareta Lindgren föreslår att Erosionsskadecenter
slår ett slag för Västerhavsveckan 2017. Vill Erosionsskadecentrum
synas här?

Ordförande för mötet tackade alla medlemmar och styrelsen för deras insatser.
Ett särskilt tack riktades till våra företags, NCC, PEAB och SWECO:s
engagemang i Erosionsskadecentrum.
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