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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Foto: Brodde Almer

PROTOKOLL
Konstituerande STYRELSEMÖTE
Tid: onsdagen den 18 november 2020 klockan 10 - 11
Plats: digitalt
Närvarande:
Agne Andersson, ordförande, Osby kommun
Magnus Björkhem, kassör, Ivösjökommittén
Marina Johansson Södra skog
Sven Almer, Ivösjöns FVF
Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare
§1

Inledning
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Justering
Marina Johansson och Sven Almer 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.

§5

Kassör
Magnus Björkhem valdes till kassör på ett år.

§6

Firmatecknare
Att var för sig teckna Skräbeåns vattenråds firma omvaldes kassör Magnus
Björkhem, 19470506-3578 och Florence Eberhardt, 19630426-5041.

§7

Senaste protokoll
Det senaste protokollet från mötet med styrelsen och beredningsgruppen
2020-09-30, samt protokollet från årsstämman 2020-11-04 gicks igenom
och godkändes.
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§8

Ekonomi
Tillgångarna är 1.082 527 kronor.

§9

Övriga frågor
9.1. Sydostlänken. Mötet gick igenom minnesanteckningarna från SOLmötet den 4 november. Mötet tog upp problematiken med broarna som
korsar många platser. Man behöver halvtrummor till utter och en lämplig
utformning av dessa vatten/faunapassager.
9.2. Holjeån – peglar. Mötet diskuterade Svens synpunkt att det är viktigt
att veta hur mycket som kommer uppströms. Pegelfrågan skickas till
Nymölla om intresse finns från Olofström.
9.3. Två medlemsmöten med två studiebesök i fält. Det ena
medlemsmötet och studiebesöket kommer att genomföras den 2 december i
Kristianstads kommun: Arkelstorpsviken, till två våtmarksprojekt som
Skräbeåns vattenråd driver – Spegelvik samt Prästagårdsdiket. Det andra
medlemsmötet och studiebesöket är i Olofströms kommun: Odasjöslätt den 9
december, våtmarksprojekt som drivs av kommunen. Mötet beslöt att på
grund av pandemin ställa in det planerade styrelsemötet i anslutning till
medlemsmötet den 9 december. Mötet beslöt att då även ställa in den
planerade jullunchen i fält med jullandgångar, också på grund av pandemin.

§10

Nästa sammanträde
Mötet beslöt att ha nästa sammanträde den 27 januari 2021.

§11

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

______________________
Vid protokollet
Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare

______________________
Justeras
Agne Andersson, ordförande

______________________
Justeras
Sven Almer

______________________
Justeras
Marina Johansson
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