SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

MINNESANTECKNINGAR
BEREDNINGSGRUPPEN
Tid: Torsdagen den 27 februari 2014 klockan 09.00 – ca 11.00.
Plats: Östra Göinge kommunhus i Broby.
Närvarande:
Agne Andersson, Osby
Anna Grönlund, Bromölla (sekr)
David Lindsjö, Älmhult
Lina Rosenstråle, Östra Göinge
Förhinder:
Helen Gårner, Sölvesborg
Eva Johansson, Olofström
Ulrica Åkesson, Kristianstad

1. Rapportering från styrelsemöte den 13 februari och styrgruppsmöte i Rädda
Immeln, också den 13 februari 2014.
Styrelsen har haft strategiska diskussioner om den fortsatta verksamheten.
Förslag finns om att kommunerna i avrinningsområdet (Skräbeåns
vattensamverkan = finns redan etablerat genom avtal mellan kommunerna
för att möjliggöra Projekt Rädda Immeln) gemensamt skulle finansiera en
tjänst för administration och utveckling av verksamheten.
Även med lägsta nivå på arbete i vattenrådet krävs någon form av tjänst.
Anna har efter 5 år ingen möjlighet att fortsätta som sekreterare, vilket hon
har meddelat styrelsen.
Styrelsen har gett Anna i uppdrag att skriva ett underlag, vilket ordföranden
och kommunrepresentanter i styrelsen ska kommunicera med övriga
kommuner. Ordföranden ska lämna rapport vid nästa styrelsemöte.
Anna delade ut förslag till skrivelse, och mottar gärna synpunkter.
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2.

Arbetsplan 2013 - 2014 – våra uppdrag:

o

o

Vattenkraftens historia – Anna har haft ett möte med Johnny Karlsson
om utformning av en rapport. Östra Göinge kommun har ingen
möjlighet att hjälpa till med en sådan, vilket styrelsen föreslog.
Stämma den 23 maj 2014 – Lina och Agne ordnar med lokal och fika +
lunch samt skyltar vid visningssträcka (Ekeshultsån)

Beredningsgruppen beslutade för övrigt att inte komma med några nya
förslag till verksamhet med tanke på den osäkra framtiden.
Anna skriver förslag till Arbetsplan 2014.
Anna skriver även ansökan om årligt bidrag till Vattenmyndigheten.
3.

Nästa möte – inget datum bestämdes för möte i beredningsgruppen.

4.

Övrigt – inga övriga frågor.

5.

Mötet avslutas!
Tack till alla närvarande!

Bromölla den 28 februari 2014
Anna Grönlund
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