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ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA PER CAPSULAM 
  

Med anledning av coronavirusets spridningsrisk har vi beslutat att ställa in den ordinarie förbunds-

stämman.  

 

För att verksamhetsåret 2019 ska kunna stängas behöver dock medlemmarna ta ställning till styrel-

sens och revisorernas berättelse. Vidare behöver vissa beslut fattas och val förrättas så att det finns en 

budget, styrelse, revisorer och valberedning som kan fortsätta arbetet 2020. 

 

Vi kommer därför att genomföra en stämma per capsulam med de nödvändiga beslutsärendena, se 

nästa sida.  

 

Handlingar kan läsas/hämtas via www.fyrisan.se alternativt beställas från VD. Handlingar finns till-

gängliga den 19 mars. 

 

Om du inte har några synpunkter på något av förslagen till beslut så behöver du inte göra någonting 

med anledning av detta brev. 

 

Om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta VD – se kontaktuppgifter nedan. 

Skulle det komma in synpunkter får styrelsen göra en ny bedömning om det trots allt behöver kallas 

till förbundsstämma. 

 

Om du är ombud för en kommun får du detta via e-post. I meddelandet finns svarsknappar för att 

rösta GODKÄNNER och GODKÄNNER INTE förslaget till beslut. 

 

 

Sista dag för synpunkter är den 8 april! 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Bengt Fladvad, ordförande  
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FÖRSLAG TILL BESLUT PER CAPSULAM 

 
1. BESLUT: Att godkänna att kallelse har skett i enlighet med förbundets stadgar.   

Kallelseåtgärd ska enligt stadgarna vidtas senast tre veckor före årsstämman. Kallelsen gick ut till 

stämmoombuden via e-post den 10 mars, och till övriga medlemmar via brev den 12 mars. Kallelse till 

stämma per capsulam skickade ut den 19 mars. Bilagor och handlingar har funnits tillgängliga på Fyrisåns 

vattenförbunds hemsida, www.fyrisan.se, från den 19 mars. 

2. BESLUT: Att utse Jacob Spangenberg (ombud Östhammars kommun)och Tor Bergman (ombud Uppsala 

kommun) till rösträknare 

 

3. BESLUT: Att fastställa röstlängd enligt bilaga e 

 

4. BESLUT: Att godkänna styrelsens och revisorernas berättelse i enlighet med bilaga a och b 

 

5. BESLUT: Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

 

6. BESLUT: Att fastställa arvoden och ersättningar enligt bilaga d 

 

7. BESLUT: Att godkänna utgifts- och inkomststat (budget) 2020–2021 samt debiteringslängd enligt bilaga c 

 

8. BESLUT: Att fastställa förbundsavgift 2020–2021 enligt bilaga c 

 

9. BESLUT: Att välja styrelse och styrelseordförande enligt bilaga d 

 

10. BESLUT: Att välja revisorer enligt bilaga d 

 

11. BESLUT: Att till valberedning välja Rune Pettersson (omval), sammankallande och Birger Eriksson (om-

val). 

 

 
a. Verksamhetsberättelse för 2019 med bilagor  

b. Revisionsberättelse 

c. Budgetförslag och medlemsavgifter 2020–2021 

d. Valberedningens förslag 

e. Röstlängd 
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