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  Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats: Digitalt via Teams  

Dag: 

Tid: 

Onsdag 4 november 2020 

10.00 – 11.15 
 

Beslutande medlemmar:  

 

 

 

 
 

 

 

Bromölla kommun (Stig Johansson) 

Ivösjökommittén (Magnus Björkhem) 

Ivösjöns Fiskevårdsområdesförening (FVO) (Henric Djerf) 

Kristianstads kommun (Leino Svensson) 

Naturskyddsföreningen i Bromölla-Kristianstad (Barbro Ahlner) 

Olofströms kommun (Karoline Mattsson) 

Oppmanna Vånga Bygderåd (Benny Hjalmarsson, BrittMarie Eriksson)  

Osby kommun (Agne Andersson) 

Skräbeåns vattenvårdskommitté (Karoline Mattsson) 

Stora Enso Paper AB (Ola Petersson) 

Södra skog (Marina Johansson) 

Älmhults kommun (Bo Mazetti-Nissen) 

Östra Göinge kommun (Emil Grönkvist) 

 
 

Övriga: 

 

Florence Eberhardt, Bromölla kommun 

Kim Berndt, Länsstyrelsen Skåne 

Ulrika Hedlund, Kristianstad kommun 

Utses att justera: BrittMarie Eriksson och Henric Djerf 

 

 

Sekreterare _____________________________________                                      

                        Florence Eberhardt  

                                           

 

 Ordförande _____________________________________  

                        Agne Andersson 

 

 

  

Justerande  __________________________________________________ 

                        BrittMarie Eriksson                               Henric Djerf              

 

 

 § 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

 Till ordförande vid stämman utsågs Agne Andersson. 

 Till sekreterare vid stämman utsågs Florence Eberhardt. 

 

 

§ 2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans 

protokoll samt tillika vara rösträknare 

Till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt tillika vara 

rösträknare utsågs BrittMarie Eriksson och Henric Djerf. 
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§ 3. Fastställande av röstlängd vid stämman 

Röstlängd fastställs vid behov. 

 

 

§ 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Kallelse skickades ut via mail fredagen den 2 oktober, vilket är i tid enligt 

stadgarna. Kallelsen lades också ut på hemsidan. Utlysningen godkändes. 

 

 

§ 5. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan, upprättad enligt stadgarna, fastställdes. 

 

 

§ 6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. 

 

 

§ 7. Föredragning av revisorernas berättelse 

Revisionsrapport från revisor Erland Eriksson och Henric Djerf föredrogs. 

 

 

§ 8. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och 

disposition av årets resultat  

Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2019 föredrogs av 

sekreteraren. Den fastställdes av stämman. Resultatet fördes över till 2020. 

 

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 

 

 

§ 10. Behandling av inkomna motioner 

En motion har inkommit från styrelsen i Oppmanna Vånga Bygderåd 

angående åtgärder i Arkelstorpsviken. Under 2018-2020 bedrevs ett 

omfattande utredningsarbete i Arkelstorpsviken (norra delen av 

Oppmannasjön) av Oppmanna Vånga Bygderåd. Resultaten från 

undersökningen påvisade en stor näringsbelastning från 

avrinningsområdet. Olika åtgärdsförslag har lagts fram i en rapport. 

Frågan från Bygderådet är om dessa åtgärder är aktuella eller om 

eventuellt andra åtgärder kan komma på tal?  

Förslaget är att ge styrelsen för Skräbeåns avrinningsområde som uppgift 

att höra sig för bland berörda kommuner och myndigheter hur arbetet går 

med att uppnå god kemisk och ekologisk status kring Arkelstorpsviken.  

 

Ordföranden berättade att Skräbeåns vattenråd redan har påbörjat detta 

arbete genom att i år utföra två våtmarksprojekt i Arkelstorpsviken: ett i 
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Prästagårdsdikets mynningsområde i östra delen av viken samt ett i 

Spegelvik i västra delen. De båda våtmarksprojekten planeras att slutföras 

år 2020. Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun, talade 

om att Kristianstads kommun har börjat följa upp resultaten av de höga 

näringshalterna. Hälsoskyddsnämnden kommer att begära medel för att 

göra en fördjupad lantbrukstillsyn. Tekniska förvaltningen tidigarelägger 

anslutningsarbetet av fastigheterna vid Arkelstorpsviken till det 

kommunala avloppsnätet. Kommunen prioriterar att intensifiera detta 

arbete under 2021.  

Emil Grönkvist, Östra Göinge kommun, betonade att Östra Göinge 

kommun kommer att ha utökad bevakning över avloppsreningsverket vid 

Immeln, som nedströms påverkar Arkelstorpsviken.  

 

Ordföranden frågade Oppmanna Vånga Bygderåd om de var nöjda med 

svaren. Det var de. Ordföranden fann att motionen var besvarad. 

 

 

§ 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av  

1 år 

Till ordförande i styrelsen fram till stämman år 2021 utsågs 

Agne Andersson, Osby kommun (omval). 

 

Till vice ordförande i styrelsen fram till stämman år 2021 utsågs  

Dany Rezadosst Mårtensson, Bromölla kommun. 

 

 

§ 12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av  

2 år 

Till ordinarie ledamöter i styrelsen fram till stämman år 2022 utsågs: 

Sven Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening (omval); 

Ove Ohlson, Oppmannasjöns sänkningsbolag (omval); 

Frederik Treschow, Karsholms gods AB (omval). 

 

 

§ 13. Val av halva antalet ersättare i styrelsen för en tid av 2 år 

Till ersättare i styrelsen fram till stämman år 2022 utsågs: 

Marina Johansson, Södra skog (nyval). 

 

 

§ 14. Val av två revisorer för en tid av 1 år 

Till ordinarie revisor för en tid av 1 år utsågs: 

Erland Eriksson, LRF Olofström, sammankallande (omval); 

Henric Djerf, Ivösjöns FVO (omval). 

 

 

 

 

 



SKRÄBEÅNS VATTENRÅD  Sammanträdesprotokoll    

 

  Sammanträdesdatum Sidan av 

  2020-11-04    4 (4)
      

 

Justerandes sign 
 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 15. Val av två revisorsersättare för en tid av 1 år 

Till revisorsersättare för en tid av 1 år utsågs: 

Rolf Jönsson, Olofströms kommun (omval). 

Henry Nilsson, (omval). 

 

 

§ 16. Val av valberedning för en tid av 1 år bestående av 

sammankallande och två ytterligare ledamöter 

Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år utsågs: 

Stig Johansson - sammankallande, Bromölla kommun (omval); 

Mats Sigfridsson (omval); 

Mats Abrahamsson (nyval). 

 

 

§ 17. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 

Stämman beslöt att medlemsavgiften för år 2020 ska vara oförändrad, 

vilket innebär en differentierad avgift för Bromölla, Kristianstads, 

Olofströms, Osby, Älmhults och Östra Göinge kommuner samt 100 kr för 

övriga medlemmar. 

 

 

§ 18. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 

Styrelsens förslag till budget föredrogs och fastställdes.  

 

 

§ 19. Fastställande av arbetsplan och långsiktsprogram 

Föreslagen arbetsplan och långsiktsprogram föredrogs och fastställdes av 

stämman.  

 

 

§ 20. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden lades fram.  

 

En fråga ställdes angående redovisning av Leaderprojekt Hola Lake 

Immeln och Leaderprojekt Arkelstorpsviken.  

Rapporten om Hola Lake Immeln finns på Skräbeåns vattenråds hemsida 

www.skrabeansvattenrad.se Där finns även från Arkelstorpsviken 

”Åtgärdsförslag” samt länk till övriga rapporter under Aktuellt > 

Publikationer > Arkelstorpsviken – resultat och rapporter. 
 

 

Ordförande Agne Andersson tackade deltagarna för engagerat intresse och 

avslutade därefter stämman. 

 

_______________________________________ 

 

 

http://www.skrabeansvattenrad.se/

