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Medlemskommuner och regioner i Föreningen 
Sveriges Vatten- och Vindkraftskommuner FSV  

 
Den 12-13 maj 2022 har FSV - Föreningen Sveriges Vatten- och Vindkraftskommuner och -regioner 
årsstämma på hotell Mittlandia i Ånge. Stämmodagarna inleds med lunch den 12 maj klockan 12.00 
och avslutas med lunch den 13maj preliminärt kl 12.00. Programmet är inte helt klart, men första 
dagen har vi förhoppningen att få besök av ett par intressanta föredragshållare bland annat från SKR 
och Norges motsvarighet till FSV. Vidare planeras ett besök vid någon av de vindkraftsparker som 
finns i Ånges närhet. Dagen avslutas med middag, för vilken Ånge kommun står som värd. Andra 
dagen ägnas åt stämmoförhandlingar och även då något föredrag och tillfällen för politiker att komma 
till tals i frågorna om naturresursåterbäring inom vatten- och vindkraftsområdena. Den dagen hoppas 
vi även få god anslutning från inbjudna riksdagsledamöter och andra inbjudna politiker. 
 
Vi hälsar representant/-er för Er kommun/region varmt välkommen/välkomna till stämman. Har Er 
kommun/region inte utsett ombud och insänt beslut om detta till oss tidigare är vi tacksamma om detta 
görs så snart möjligt. Anmälan av den eller de som vid stämmodagarna ska företräda Er 
kommun/region görs så snart möjligt och senast nedanstående datum. Även om Er kommun tidigare 
insänt beslut om vem som ska representera kommunen är det viktigt att även anmälan av 
personen/personerna görs. Vi behöver för bokning m m besked från Er om vem eller vilka som 
kommer och om vederbörande behöver specialkost av något slag senast den 28 april 2022 till 
undertecknad sekreterare. Föreningen har förbokat rum som måste avbokas vid lägre deltagande än 
beräknat – därav den tidiga anmälningsdagen. Deltagaravgift tas inte ut, men kostnad för övernattning 
debiteras i efterhand. Vi är tacksamma om deltagare som kan tänka sig dela rum med annan deltagare 
anger detta eller om deltagaren önskar enkelrum. Om deltagaren inte önskar övernattning behövs även 
besked om detta och vi är tacksamma för uppgift om epostadress och mobiltelefon till den eller de 
anmälda så att vi kan ha direkt kommunikation med deltagarna. 
 
Programmet för stämmodagarna är, som framgått ovan, inte helt klart, men sänds ut när ytterligare 
några punkter klarnat.  
 
För ytterligare information om föreningen finns hemsidan www.fsv.nu, där bland annat 
styrelseprotokoll m m finns utlagda. För eventuella frågor och upplysningar står undertecknade gärna 
till tjänst per telefon eller mail, se kontaktuppgifter nedan. Föreningen har även en Facebookgrupp. 
 
Varmt välkomna 
 
Ingvar Persson   Anders Wikström 
Föreningsordförande  Föreningssekreterare 
E-post: ingvar.persson@bollnas.se anders.wikstrom@bollnasbostader.se 
Tel: 0046703275140  0046703133637 


