NISSANS
VATTENRÅD
Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd,
Stora Enso, Hylte, 2012-03-01

Närvarande:

Suzanne Åkerlund, Halmstads kn, (ordf.)
Lars Ohlsson, Halmstads kn, (sekr.)
Bitte Rosén Nilsson, Hylte kn
Staffan Arvegård, Tranemo kn
Ingemar Svensson, Gnosjö kn
Helen Johansson, Stora Enso
Sven Martinsson, LRF
Morgan Rubensson, Statkraft
Maria K Carlsson, Länsstyrelsen, Jönköping
Jan-Erik Svenningsson, VIDA
Rune Eriksson, Tranemo kn

§1

Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes
Morgan Rubensson valdes till protokolljusterare

§2

Föregående protokoll
Genomlästes. Framfördes synpunkter på att det är viktigt att fattade beslut
bygger på ordentliga underlag. Länsstyrelsen i Halland har tidigare ställt
frågan om Vattenrådet åtminstone under 2012 kan ta vid och finansiera
SLU:s del i den nationella miljöövervakningen av Lillån vid Oskarström.
Stationen skall utgå ur övervakningsprogrammet och man har under några
år tillfälligt löst finansieringen på annat sätt. Kostnaden uppgår till 12 000
kronor för ett år och omfattar fysikalisk-kemiska parametrar. Syftet med
vår eventuella medverkan är att statistiskt säkerställa en 3-årsutvärdering.
Länsstyrelsen skall bekosta själva provtagningen och utvärderingen.
Vattenrådet ställer sig inte avvisande till denna tillfälliga lösning.
Underlaget till framställan skall bifogas protokollet (bilaga). I övrigt fanns
inga kommentarer över föregående protokoll.

§3

Ekonomi
Både resultatbudgeten och förslaget till 2012 års budget godkändes.
Ordföranden och samordnaren skall tillsammans med Halmstads kommuns
ekonomikontor undersöka möjligheterna att få en bättre avkastning på
föreningens sparade bankmedel. Från och med den 15 mars kommer
Aleksandra Tubic vid Halmstads kommun, att hjälpa oss med ekonomiredovisningen, istället för Solweig Bergdahl som byter jobb. På en tidigare
fråga om föreningens tillgodohavanden är skattepliktiga så är svaret enligt
uppgift nej.

§4

Verksamhetsplanering
Allmän diskussionsstund med viss fokus på bildandet av arbetsgrupper.
Bitte Rosén-Nilsson berättade om läget i försurningsgruppen (Lillån).
Kalkningskonsulten skall under mars-april slutföra en ny skrivelse till
Havs- och vattenmyndigheten om en kalkplan. Viktigt att det görs en

uppföljning av informationsmötet i Isaberg som hölls i november förra
året. Samordnaren skall skyndsamt göra ett utskick för att fånga in
synpunkter från intresserade och planera för ett uppföljningsmöte.
Dagens budget är schablonmässig, i framtiden behöver vi bättre specificera
driften och vilka kostnader vi planerar för.
Frågan om fiskegrupper diskuterades. Fortsättningsvis bör vi istället kalla
det fiskgrupper, eftersom vi bör diskutera fiskens miljö och levnadsbetingelser och inte fokusera allt för mycket på alla de som försöker fånga
fisken. Synpunkter framfördes att det inte är odelat positivt med tematiska
grupper om fiskfrågor, med risk för enahanda fokus. Kanske bättre med
geografiska grupper tyckte några. Nissansjöarna kanske kan vara ett sådant
exempel? Framfördes också uppfattningen att båda bildningarna sannolikt
behövs och att det ena inte utesluter det andra. Samordnaren ska undersöka
hur man löst frågan i Emmåns vattenråd.
Frågan hur vi ska få in fler medlemmar behandlades. Var och en tar med
sig frågan hem och samordnaren tar emot förslag som sedan ska redovisas
vid nästa styrelsemöte.
Samordnaren beskrev kortfattat de två förslag till projektbidrag som
lämnades in den 15 februari (sista dagen). Förslagen fanns med i
utskickade möteshandlingar. Styrelsen godkände lämnade förslag.
Maria K Karlsson berättade kort om grundvattenutbildningen som hållits i
Lagans Vattenråd. Utbildningen var mycket uppskattad.
Uppdateringen av hemsidan pågår och det behövs foton. Alla förslag tas
emot, de bästa går vidare till finalen. För att hemsidan ska bli bra behövs
kontinuitet och ständig uppdatering. Det är allas vår plikt att vara med och
lämna bidrag.
Staffan A berättade kort om livet i Tranemo och kommunens syn på
rapportering och åtgärdsprogram som överlämnats till Vattenmyndigheten.
Viktigt med den politiska förankringen, speciellt med tanke på att
genomförandet av olika åtgärder kan komma att kosta pengar.
§5

Övriga frågor
Inga fler frågor togs upp till diskussion
Nästa styrelsemöte är bestämt till den 9 maj, kl. 09.00-12.00
Vi tar tacksamt emot Stora Ensos erbjudande om värd för detta möte.
Sammanfattning:
 Frågan om tematiska och geografiska arbetsgrupper viktig
 Uppföljningen av genomförda informationsträffar är angelägen
 Ekonomin är god och balanserad tom 2011-12-31
 Ansökan om två projektbidrag inlämnad till Vattenmyndigheten
Halmstad, 12 mars 2012
____________________
Lars Ohlsson
Samordnare

_______________________
Morgan Rubensson
Justerare

