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PROTOKOLL   Malmö den 15 juni 2022 
 
från 
 
Årsstämma 2022 
 

 
Deltagare 
  
Anders Lindvall Kävlinge kommun 
Alfredo Mendoza LTH 
Lennart Månsson Lomma kommun 
Verena Danielsson Länsstyrelsen 
Arwin Sohrabi Malmö stad 
Mattias Gustavsson SGU 
Pierre Lindberg Staffanstorp kommun 
Göran Hobroh Staffanstorp kommun 
Kristina Nubert Sweco 
Malin Magnusson Sweco 
Steen Salling Svedala kommun 
Erik Stoy Svedala kommun 
Vendela Ekeberg Svedala kommun 
Magdalena Lindberg Eklund Sydvatten 
Raul Grönholm Sysav (anslöt 10:30) 
Per-Arne Johansson Trelleborgs kommun 
Ann Kajson Carlqvist  Trelleborgs kommun 
Helena Grahn VA Syd 
Jenny Bengtsson VA Syd 
Lena Fällström VA Syd 
Christel Strömsholm Trulsson Segeåns vattenvårdsförbund 
  

 
Mötet pågår 10–11:15 
 
 

1 Årsstämmans öppnande 

SSGK:s vice ordförande Lennart Månsson hälsar de närvarande välkomna till 
2022 års årsstämma och förklarar densamma för öppnad. 
 

2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Stämman utser Lennart Månsson till stämmoordförande. 
 

3 Val av sekreterare att föra protokoll 

Stämman utser Kristina Nubert till att föra protokoll under stämman. 
 

4 Justering av röstlängd vid stämman 

Upprop sker. Röstlängd fastställs. 7 st. av SSGK’s 12 medlemmar är represen-
terade.  
 

5 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll 

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Arwin Sohrabi och Helena 
Grahn. 
 

6 Beslut om stämman är behörigen kallad 
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Stämman beslutar att stämman är behörigen kallad.  
 

7 Beslut om stämman är beslutsmässig 

Stämman beslutar att stämman är beslutsmässig. 
 

8 Föredragning av styrelsens årsrapport för 2021 års verksamhet 

Malin Magnusson, sakkunnig, sammanfattar hur Sweco har arbetat med 
planering och genomförande av undersökningarna samt visar en 
sammanfattning av resultaten.  
Bokslut för 2021 presenteras av Malin Magnusson. 

 
 

9 Föredragning av revisorernas berättelse för 2021 års förvaltning 

Ordförande Lennart Månsson presenterar revisionsberättelsen som tillstyrker: 
        att resultat- och balansräkning fastställs,  
        att resultatet överförs i ny räkning samt  
        att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Godkänns. 

 
10 Godkännande av årsrapporten samt fastställelse av resultat- och 

balansräkning med medelsdisposition 
Stämman godkänner årsrapporten samt fastställer resultat- och balansräkning 
med medelsdisposition.  
 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för 2021 års verksamhet 
Stämman beviljar styrelsen och kassören ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 

12    Fastställelse av antalet styrelseledamöter 

Valberedningen (Katja Larsson, Carina Svensson) närvarar ej på årsstämman. 
Malin Magnusson presenterar valberedningens förslag att antalet styrelseleda-
möter ska bestå av sju (7) ordinarie och sex (6) ersättare.  
Stämman fastställer valberedningens förslag. 
 

13 Val av styrelseledamöter 

Malin Magnusson presenterar valberedningens förslag i punkterna 13–15. 

 

Valberedningen föreslår följande personer som ordinarie ledamöter i styrelsen: 
Magdalena Beck VA Syd omval 
Per-Arne Johansson Trelleborgs kommun omval 
Pierre Lindberg Staffanstorps kommun     omval 
Lennart Månsson Lomma kommun omval 
Raul Grönholm Sysav omval 
Arwin Sohrabi Malmö stad omval 
Erik Stoy Svedala kommun omval 
   

Stämman väljer ledamöter i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Valberedningen föreslår följande personer som ordinarie ersättare i styrelsen: 
 

Joakim Björklin Trelleborgs kommun        omval 
Magdalena Lindberg Eklund Sydvatten omval 
Ulrika Sabel                             VA Syd     omval 
Anette Bååth Kävlinge kommun omval 
Nils Holmqvist  Burlövs kommun  nyval 
Vendela Ekeberg Svedala kommun  nyval 

 
Stämman väljer ledamöter i enlighet med valberedningens förslag. 
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14 Val av ordförande och vice ordförande 

Valberedningen föreslår följande personer som ordinarie ledamöter i styrelsen för ett år: 
Ordf. Magdalena Beck VA Syd omval 
Vice ordf. Lennart Månsson Lomma kommun omval 

 
Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag. 
 

15 Val av revisorer 

Valberedningen föreslår följande personer som ordinarie revisorer för ett år: 
Lars Rosén Sydvatten omval 
Thomas Schiffer Staffanstorp kommun omval 

 
 

Valberedningen föreslår följande personer som revisorsersättare: 
Lena Fällström VA Syd  nyval 
Vakant   

 
Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag. 
 

16 Val av valberedning för nästkommande årsstämma 

Stämman väljer sammankallande Katja Larsson, Burlövs kommun (omval) och 
Carina Svensson, Malmö stad (omval) som valberedning. 
 

17 Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för 2023. 

Malin Magnusson presenterar innehållet i styrelsens förslag till arbetsplan och 
budget för 2023 som tillställts medlemmarna. 
Förslaget innebär fortsatt verksamhet med ekonomi och revision, administration 
och sammanträden, teknisk sakkunnig, kontrollprogram, vattenprovtagning, års-
rapport, domstolsärenden, datainsamling, databearbetning och databas, fortsatt 
arbete med uppdatering av grundvattenmodell samt fördjupad analys om t.ex. 
PFAS eller klimatpåverkan. Förslaget omfattar en budget på 520 320 kronor för 
2023.  
 
Stämman fastställer styrelsens förslag till arbetsplan och budget för 2023 samt 
att styrelsen vid behov får omfördela i budgeten. 
 

18 Fastställelse av avgifter för år 2023 

Styrelsen föreslår att stämman fastställer att den gällande kostnadsfördelnings-
modellen även ska gälla 2023. 
Detta medför att kostnaderna för kontrollverksamheten blir 5 420 kronor/poäng, 
plus moms. Till detta kommer en medlemsavgift på 100 kronor/medlem. 
 
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 
 

19 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 

Inga ärenden föreligger. 
 

20 Stämmans avslutande 

Ordförande tackar deltagarna i SSGK:s ordinarie årsstämma 2022. Ordförande 
förklarar stämman för avslutad. 
 
Efter stämmans avslutande håller Mattias Gustavsson (SGU) en föreläsning med 
tema ”Hur kan våra gemensamma grundvattenresurser påverkas i ett förändrat 
klimat?” Frågor som lyftes var bland annat grundvattennivåtrender och geogra-
fisk förskjutning av årstidsvariationer. 
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Utförda (internationella) utredningar visar på tidigare och mindre snösmältning, 
längre växtsäsong, förändrad balans mellan påfyllning och recession, lägre års-
lägsta nivå trots nederbörd. Det här stärker den befintliga bilden man har om 
grundvattennivåtrender.  

  

  

Kristina Nubert 
Sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lennart Månsson        Arwin Sohrabi        Helena Grahn  
Ordförande 
 
 
Sändlista. 
 
Originalet arkiveras på kansliet på VA Syd 
 Kopia sända med e-post till: 

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar. 
 Revisorerna 

Lennart Månsson (21 jun 2022 09:17 GMT+2) Helena Grahn (21 jun 2022 09:31 GMT+2)Arwin Sohrabi (23 jun 2022 23:31 GMT+2)
Arwin Sohrabi

Kristina Nubert (25 jun 2022 21:23 GMT+2)
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