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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

PROTOKOLL
Konstituerande STYRELSEMÖTE
Tid: onsdagen den 9 juni 2021 klockan 10 - 11
Plats: digitalt
Närvarande:
Leino Svensson, ordförande, Kristianstad kommun
Frederik Treschow, kassör
Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare
Agne Andersson
Ove Ohlson
Viktor Jonsson

§1

Inledning
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Justering
Ove Ohlson och Viktor Jonsson valdes till att, jämte ordförande, justera
protokollet.

§3

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Sekreterare för vattenrådet
Kommunekologen i Bromölla kommun, Florence Eberhardt, valdes till
adjungerad sekreterare på ett år.
Florence informerade om att Bromölla kommun planerar att göra stora
nedskärningar och igår varslade om att ta bort tjänsten som kommunekolog,
där den adjungerande sekreterartjänsten i Skräbeåns vattenråd ingår. Inga
beslut har fattats.

§5

Kassör
Frederik Treschow valdes till kassör på ett år.

§6

Firmatecknare
Att var för sig teckna Skräbeåns vattenråds firma valdes kassör Frederik
Treschow, 19700610-3571 och Florence Eberhardt, 19630426-5041.
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§7

Senaste protokoll
Protokollet från årsstämman 2021-05-21 gicks igenom och godkändes.

§8

Ekonomi
Tillgångarna är 626 453 kronor.

§9

Övriga frågor
9:1 Motion från årsstämman till styrelsen, från Ulf Svensson
Volvos har, enligt vattendomen, skyldighet att hålla två peglar (Breanäs och
Immeln) tillgängliga för allmänheten, så att alla ska kunna följa
vattenståndsförändringarna. Vattendoms-peglarna har inte funnits på plats
på 20 år. Motionen yrkar på att Skräbeåns vattenråd begär att Volvo
återsätter de två peglarna på sina ursprungliga platser, där de ska vara
enligt vattendomen. Vidare yrkar motionen att vattenrådet frågar
Länsstyrelsen efter skriftlig redovisning på vattenståndsförändringarna sedan
2007, då publiceringen av den offentliga vattenståndskurvan upphörde.
Styrelsen beslöt att ge i uppdrag till Beredningsgruppen att bereda motionen
på ett möte i augusti, innan nästa styrelsemöte i september, då
beredningsarbetet redovisas för styrelsen.
9:2 Samrådet avseende utrivning av dammanläggningen i
Baggebroströmmen. Inga tillägg eller ändringar. Styrelsen ställer sig
mycket positiv till detta nya förslag med upptröskling, för att dröja kvar
vattnet i den övre sjön, Gillesjön. Nyckelbiotoper och fridlysta arter kommer
då, enligt förslaget, inte att påverkas negativt. Beslöts att Florence skickar in
detta yttrande.

§10

Nästa sammanträde
Mötet beslöt att ha nästa styrelsesammanträde onsdagen den 15 september
klockan 14 – 16 (observera klockslaget).

§11

Avslutning
Ordföranden tackade alla för visat intresse samt förklarade det digitala mötet
avslutat.

______________________
Vid protokollet
Florence Eberhardt, sekreterare

______________________
Justeras
Leino Svensson, ordförande

______________________
Justeras
Ove Ohlson

______________________
Justeras
Viktor Jonsson
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