NISSANS
VATTENRÅD

Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd,
Stora Enso AB, Hylte, 2011-04-20

Närvarande:

Suzanne Åkerlund, Halmstads kn, (ordf.)
Lars Ohlsson, Halmstads kn, (sekr.)
Bitte Rosén Nilsson, Hylte kn
Rune Eriksson, Tranemo kn
Jan-Erik Svenningsson, VIDA, Hestra
Helen Johansson, Stora Enso
Morgan Rubensson, Statkraft
Inger Andersson. Södra skogsägarna
Maria Carlsson, länsstyrelsen, Jönköpings län
Sven Rautenberg, Slottsmöllan
Thomas Bergholm, Jönköping kn
Sven Martinsson, LRF

§1

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll
Genomgicks av ordföranden och lades till handlingarna. Suzanne Å (ordf.) ser
gärna att vi fortsättningsvis har protokoll med hög läsbarhet, d.v.s. utförlig text
för bra läsförståelse.

§3

Organisationsfrågor
Anders Hulusjö, Jönköpings kn, har ersatts av tjänstemannen Thomas Bergholm
(avtalschef på tekniska kontoret).

§4

Ekonomi
Ett utkast till bokslut för 2010 har tagits fram av Solweig Bergdahl på
Halmstads kommuns ekonomikontor. Bokslutet skall redovisas på årsstämman i
juni.
Ett förslag till informationsbrev till gamla (vattenvårdsförbundet) och nya
medlemmar i samband med övergången från vattenvårdsförbund till vattenråd
har tagits fram av samordnaren. Utskick skall snarast göras för att få in 2011 års
medlems- och serviceavgifter. Serviceavgiften kommer att faktureras medan
medlemsavgiften skall betalas via bankgiro
Informationsbrevet innehåller några fel och innan utskicket skall Maria C och
Helen J lämna synpunkter för slutlig justering av texten.
Ekonomifrågorna är en viktig del i vattenrådets arbete och tenderar att öka på
grund av den ökade administrationen. Under vattenvårdsförbundets tid har ekonomikontoret på Halmstads kommun utfört denna tjänst utan kostnad. I samband med en ökande arbetsinsats har ekonomikontoret ställt en fråga till samordnaren om det framöver kan utgå någon form av ersättning. En första

uppskattning på beloppets storlek hamnar på ca 10 000 kronor per år (ca 20
timmar). Frågan skall diskuteras vidare med ekonomikontoret och ordföranden,
innan ett färdigt förslag lämnas till styrelsen. Sven R framförde åsikten att det
är ett högst rimligt pris för denna tjänst och att ingen annan skulle kunna göra
det billigare.
Allan faktureringar och ekonomiska transaktioner i vattenrådets regi skall ske
med vattenrådets logga.
Administrationen av vattenrådet kostar pengar och en fråga som diskuterades
var hur mycket som Vattenmyndigheten kan bistå med? Morgan R framförde
åsikten att vi bör bygga upp en viss ekonomisk buffert för att klara de planerade administrativa kostnaderna, men också kunna ta sådant som det inte finns
någon beredskap för. Lars O undersöker med Vattenmyndigheten.
§5

Verksamheter 2011
Länsstyrelsen i Halland har införskaffat en fiskräknare som planeras bli installerad vid Slottsmöllan. Vattenrådet har fått en förfrågan om att kunna stå för en
delfinansiering av skötseln. Laholmsbuktens VA har redan sagt ja till att man
kan tänka sig stå för en del av denna skötselkostnad. Frågan om fiskräknaren
diskuterades en god stund i styrelsen och den gemensamma uppfattningen var
att vattenrådet som en god gest skulle kunna tänka sig att ta en del av kostnaden
för skötseln, dock högst 10 000 kronor och endast som en engångsersättning.
Pengarna kan tas från det ”överskott” som vattenvårdsförbundet lämnade efter
sig vid övergången till vattenråd. Finansieringen av den fortsatta skötseln får
dock lösas på annat sätt och den gemensamma uppfattningen var att frågan inte
hör hemma inom vattenrådets ansvarsområde. Framfördes också synpunkter på
att fiskräknaren och en kameraövervakning först och främst berör sportfiskeintressena. Även länsstyrelsen bör ha ett stort intresse, även om man uttalat
att man först och främst är intresserade av att få kunskap om hur mycket fisk
som totalt sett årligen vandrar upp i vattendraget. Frågan om support och
service, d.v.s. plocka ut informationen och serva datorenheten är en icke obetydlig årlig kostnad. Eftersom detta inte är en uppgift för vattenrådet lämnades
frågan därhän. Morgan R skall ta en diskussion med länsstyrelsen om en eventuell finansiering från Stakraft av supporten under ett inledande år. Maria C undersöker hur man löst finansieringsfrågorna i andra vattendrag och återrapporterar till Lars O.
Informationsdagar:
Styrelsen är angelägen om att vi får en bättre spridning av kunskap och kommer
igång med diskussioner i hela avrinningsområdet och att föreslagna informationsdagar är viktiga. Många frågeställningar ventilerades, t.ex. vilka ska
inbjudas, vilka frågor ska diskuteras, annonsering, datum och tidpunkt, m.m.?
Följande beslutades:
 Mötesdagarna den 27/5, 1/6 och 17/6 står fast (dagtid).
 Tre mötesplatser där respektive kommun tar initiativ till gemensam
mötesplats. Samordning mellan Halmstad/Hylte, Gislaved/Gnosjö och
Jönköping/Tranemo skall snarast ske. Turordningen får bestämmas efter
samråd med länsstyrelsen. Lars O tar kontakt med samtliga kommuner för
att ordna de praktiska frågorna.
 Motsvarande möten planeras även till hösten, men då på kvällstid för att ge
de som har svårt att närvara på dagtid möjlighet att delta. Vid dessa möten
skall Medins inbjudas för att berätta om arbetet med recipientkontrollen.





Planerade möten bör innehålla en information om vattenrådet, vattenmyndigheten/beredningssekreteriaten samt pågående arbeten och angelägna
frågor i respektive kommun.
Lars O undersöker om vi från VM kan få speciella bidrag för planerade
informationsmöten.
Lars O tar kontakt med Lagans Vattenråd för att få deras upplägg på liknande informationsmöten som de har hållit.

§6

Information från länsstyrelsen
Maria C informerade om planerade vattendragsvandringsdagar, att VISS fått en
ansiktslyftning samt att det tagits fram nya underlagsdokument för åtgärdsprogram

§7

Övrigt
 Bitte R informerade om pågående arbete med Lillå-projektet (arbetsgrupp)
som bl.a. syftar till att begära undantag från referensvattenbestämmelsen och
påbörja kalkning av vattendraget.
 Lars O påminde om seminarierna den 3 maj (Aquarius-projektet) och 14 maj
(Living North Sea-projektet och Fiskens dag i Falkenberg). Påminnelser ska
skickas ut.
 En ny arbetsgrupp för fiskefrågor är på gång. Peter Lundberg från Nissans
Vänner har lovat att ta fram ett förslag på vilka som kan tänkas vilja ingå.
 Arbete pågår med att förändra vattenrådets hemsida och sökvägen. Mikael
Dalman på Sveriges Sportfiskeförbund är behjälplig i arbetet. Frågan om
uppdatering och drift får diskuteras vid nästa styrelsemöte.
 Ny logga ska tas fram och hur det ska göras får tas på nästa möte. Förslag
finns på att kontakta en eller flera skolor.
 En folder som beskriver vattenrådet bör tas fram så snart som möjligt. Lars O
ser vad som finns på andra platser och redovisar vid nästa möte.
 Stämman (årsmötet) skall avhållas den 9 juni (1300-1600) i Hestra. Lars O
kontaktar tilltänkt mötesarrangör vid Hestraviken.

Ordföranden avslutade styrelsemötet kl. 1150

________________________
Lars Ohlsson
Samordnare

Justeras:

___________________________
Helen Johansson

______________________________
Bitte Rosén-Nilsson

