SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
Tid: Måndagen den 13 september 2010 klockan 18.30 – ca 20.00 .
Plats: Bromölla kommunhus.
Närvarande:
Styrelsen:
Stefan Gabrielsson
Sven Götesson
Åke Hammarstedt (ordf)
Bengt Arne Johansson (ers)
Kjell-Åke Karlsson
Ove Ohlson
Ola Petersson (ers)
Anmält förhinder:
Sven Almer
Anders Bengtsson (ers)
Bengt Gustafson (vice ordf)
Filip Nilsson
Frederik Treschow (kassör)
Adjungerade:
Anna Grönlund (sekr)
Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län

§12.

Inledning
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§13.

Justering
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Stefan Gabrielsson.

§14.

Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

§15.

Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte den 25 maj 2010 lades till handlingarna.
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§16.

Ekonomi
Sekreteraren redogör för vattenrådets tillgångar och utgifter. Dessa är i god
balans. Utgifterna har hittills varit blygsamma.
Medlemsavgifter för år 2010 har kommit in från samtliga utom från en
enskild medlem, vilken har anmält utträde ur vattenrådet.
Sekreteraren kommer att ansöka om bidrag från Vattenmyndigheten för
nästa år. Förslag till skrivelse skickas först ut till styrelsen för synpunkter.

§17.

Rapport från beredningsgruppen
Sekreteraren redogjorde för arbetet i beredningsgruppen. Medlemmarna går
för närvarande igenom de vattenförekomster, som fått måttlig eller
otillfredsställande ekologisk status, i VISS (vattendatabasen), och vilka
uppgifter som lett till denna klassning. Uppgifterna skall sammanställas, och
leda till en överblick av vilka kunskaper eller åtgärder som behöver
prioriteras inom avrinningsområdet.
Beredningsgruppen skall ha sitt nästa möte den 12 november 2010 i
Olofström.
Sekreteraren visar vattenrådets hemsida, vilken nyligen har publicerats.
Mycket arbete återstår, men den enkla presentationen godkänns av
styrelsen. Adressen är: http://www.skrabeansvattenrad.se/

§18.

Medlemsmöte
Inbjudan till medlemsmöte på Brunnen i Arkelstorp, den 30 september, har
skickats ut.
Lagans respektive Lyckebyåns vattenråd är inbjudna att berätta om hur de
arbetar.
Marie Eriksson kommer att berätta och visa bilder från avrinningsområdet.
Sekreteraren kommer att lämna lite kort information till medlemmarna, bl a
om den nya arbetsgruppen (som vi hoppas på, se nedan).

§19.

Förslag till arbetsgrupper
Immelns fiskevårdsområdesförening har uttryckt intresse för att starta en
referensgrupp för sjön Immeln.
Sekreteraren ska träffa fiskevårdsområdets ordförande kommande vecka för
att kunna presentera ett förslag till arbetsgrupp på medlemsmötet.

§20.

Nästa sammanträde
Förslag till datum för nästa sammanträde kommer att skickas ut tillsammans
med protokollet. Styrelsen bör träffas två gånger före nästa stämma.
Önskemål finns om att mötena skall hållas dagtid.

§21.

Övriga frågor
Sekreteraren har utrett frågan om registrering av vattenrådets handlingar.
Dessa registreras och arkiveras för närvarande separat från Bromölla
kommuns handlingar. Bromölla kommuns jurist har rekommenderat denna
hantering, och styrelsen instämmer.
Sekreteraren ställer också frågan om vattenrådet bör registreras som
förening. Vissa lokaltidningar ställer numera krav på sådan registrering vid
annonsering (för att åtnjuta rabatt). Frågan lämnas öppen tills vidare.
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Sven Götesson informerar om att det kommer att ordnas några vattendagar i
vinter, i Kristianstad. Närmare information ska skickas ut senare.
Bengt Arne Johansson visar en film om skyddsdikning i planterad skog.
§22.

Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

______________________
Vid protokollet
Anna Grönlund

______________________
Justeras
Åke Hammarstedt, ordförande

_______________________
Justeras
Stefan Gabrielsson
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