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Kallelse till årsmöte 2021 
 

Välkomna till Svenska föreningen för limnologis årsmöte den 13 oktober som hålls i 
samband med Vattendagarna 2021 i Östersund. 

 

Tid: 12.30 -13.00 

Plats: Frösö Park, Östersund 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två mötesjusterare  
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 
6. Fastställelse av dagordning 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Ekonomisk berättelse 
9. Revisorns berättelse 
10. Ansvarsfrihet 
11. Val av ordförande för ett år 
12. Val av ledamöter för två år 
13. Val av revisor 
14. Val av valberedning 
15. Fastställande av medlemsavgift 
16. Till styrelsen anmälda ärenden  

a. Förslag till Verksamhetsplan 2021/2022 
17. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för 2020/2021 
 

Styrelsen för svenska föreningen för limnologi (SFL) avger här stadgaenlig årsberättelse för 
verksamhetsåret 201001-210930. 

Svenska föreningen för limnologi (SFL) hade årsmöte den 9 november. Årsmötet hölls digitalt till följd 
av Corona-pandemin. Vid årsmötet stod två ledamöter på tur för omval samt ordförande för omval. 
Karin Olsson valdes till ordförande för ytterligare ett år. Ledamötena Annika Stål Delbanco och Linnea 
Jägrud omvaldes för ytterligare en tvåårsperiod. Ledamöterna Jakob Bergengren och Erik Årnfelt var 
båda mitt i pågående mandatperiod, vilket innebär att styrelsen under verksamhetsåret har haft 
följande sammansättning: 

Karin Olsson   Ordförande 

Linnéa Jägrud  Sekreterare 

Annika Stål Delbanco Kassör 

Jakob Bergengren Ledamot 

Erik Årnfelt  Ledamot 

Till revisor för verksamhetsåret 2020/2021 omvaldes Irene Karlsson Elfgren och som 
revisorssuppleant Måns Lindell. Valberedningen bestod av Stefan Lundberg (sammankallande), Irene 
Karlsson Elfgren och Jonas Henriksson. Stefan Lundberg valdes som sammankallande till 2021 års 
valberedning tillsammans med Jonas Henriksson och Marika Stenberg (nyval). 

Styrelseordförande väljs för 1 år i taget och styrelseledamöter väljs för 2 år, där två ledamöter väljs 
det ena året och de övriga två nästa år. På tur för omval vid årsmötet den 13 oktober 2021 står 
därför ordförande Karin Olsson samt ledamoten Jakob Bergengren och Erik Årnfelt. 

Verksamhet 
Verksamheten under verksamhetsåret har dominerats av styrelsens arbete med att förbereda 
Vattendagarna 2020 som var tänkt att hållas i Östersund och att planera Vattendagarna 2021 i 
Östersund. Vattendagarna 2020 blev inställda på grund av Corona-pandemin. Årsmötet hölls därför 
digitalt den 9 november. Under året har styrelsen haft sex styrelsemöten och fyra planeringsmöten 
tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland via skype. 

Under vintern 2020 påbörjades planeringen av Vattendagarna 2021 och det beslutades att årets 
vattendagar förläggs till Östersund, så som det var tänkt 2020. Vattendagarna kommer hålla till på 
Frösö Park och Länsstyrelsen Jämtland kommer hålla i exkursionen samt har deltagit på 
förberedelserna inför Vattendagarna. Temat för dagarna är Biologisk mångfald och dag ett kommer 
koppla till konnektivitet i vattendrag och dag två till klimatförändringar. 

Medlemsantal 
Vid årsskiftet 2020/2021 hade Svenska föreningen för limnologi 62 medlemmar. Medlemsavgiften 
var oförändrad och låg kvar på 100 kr. 

Organisationsnummer och internetbank 
Föreningen har sedan 2015 ett organisationsnummer 802472-1402. Detta har ofta efterfrågats från 
de medlemmar som är medlemmar via sin arbetsplats. Organisationsnumret gör också att vi nu kan 
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använda oss av internettjänster via vår bank och inte längre behöver göra alla transaktioner via 
blanketter, vilket underlättar för föreningen. 

Ekonomisk redovisning 
Föreningen redovisar en förlust under budgetåret 2020/2021 på 32 113,15 kr. Underskottet beror på 
kostnader för tryck av ett memoryspel med arter knutna till vattendrag och SLF logga, se bilaga 1. 
Memoryspelet ska delas ut till deltagare på Vattendagar 2021. Föreningen valde också att skänka 
pengar till Svenska Våtmarksfonden till minne av Lennart Henrikssons för tidiga bortgång i våras. 
Föreningens behållning på postgirokontot uppgick den 30 september 2021 till 320 869,06 kr. 

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020/2021 skrivs under av styrelsen: 

Karin Olsson, ordförande  Annika Stål Delbanco, kassör 

Linnéa Jägrud, sekreterare Jakob Bergengren 

Erik Årnfelt 
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Bilaga 1 

           
  EKONOMISK REDOVISNING FÖR       
  SVENSKA FÖRENINGEN FÖR LIMNOLOGI      
  BOKFÖRINGSÅRET 2020-10-01 - 2021-09-30      
           
           
  BALANSRÄKNING   2020/2021     
           
  Tillgångar         
På kontot i slutet av räkenskapsåret Post-Giro   320 868,06        

           
           
  Skulder och eget kapital        
På kontot i början av räkenskapsåret Balanserad behållning      352 982,21         
Från sista raden i denna kolumn Årets resultat  -  32 113,15            
summa          320 869,06      
           
  VINST OCH FÖRLUSTRÄKNING       
           
  Intäkter           

   Medlemsavgifter direkt  1400     
   Övrigt   0,00     
summa              1 400,00      
           
           
  Kostnader         
           
Kostnader för pg-kontot  Avgifter Plusgiro  1302,4      
Give-aways Vattendagar 2021 Memoryspel   21375      
Minnesgåva Våtmarksfonden Lennart Henriksson  5000     
Webbsida   One.com   2 008,75     
Administration     0     
Resa styrelsemedlem  Linnéa Jägrud  3827      
   Restskatt   0     
summa      33513,15     
           
  Årets resultat   -  32 113,15         
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Förslag till verksamhetsplan 2021/2022 
 

Föreningens ändamål 
Föreningens ändamål är: 

- att främja samarbetet mellan dem, som arbetar med limnologi och vattenvård, vid högskolor, 
företag och myndigheter 

- att bevaka frågor i samhället som berör föreningens verksamhetsområde 
- att vara rådgivande åt och samarbeta med myndigheter och andra nationella och 

internationella organisationer, samt 
- att sprida upplysning om den limnologiska forskningens resultat, mål och metoder till 

allmänheten och samhällets institutioner 

Detta genom att anordna Vattendagarna varje år samt hålla hemsida och facebooksida levande. 

 

Föreningens verksamhet 2021/2022 
Under verksamhetsåret ska följande aktiviteter genomföras: 

• Genomföra Vattendagarna 2021 i Östersund 
• Vattendagarna ska fortsatt fokusera på det limnologiska livet i sjöar och vattendrag. Dagarna 

ska vända sig till alla som har ett intresse inom det limnologiska området. 
• Föreningen ska säkerställa att aktuella ämnen inom limnologi är fokus på Vattendagarna. 
• Föreningen ska ta fram en jämställdhetspolicy och en miljöpolicy. 
• Genomföra styrelsemöten, planeringsmöten och årsmöte. 
• Uppdatera, utveckla och förvalta föreningens hemsida och facebooksida. 
• Planera för Vattendagarna 2022 
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