NISSANS
VATTENRÅD
Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd,
Isaberg, Hestra, 2011-11-24

Närvarande:

Suzanne Åkerlund, Halmstads kn, (ordf.)
Lars Ohlsson, Halmstads kn, (sekr.)
Bitte Rosén Nilsson, Hylte kn
Staffan Arvegård, Tranemo kn
Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kn
Thomas Bergholm, Jönköpings kn
Ingemar Svensson, Gnosjö kn
Helen Johansson, Stora Enso
Sven Martinsson, LRF
Sven Rautenberg, Slottsmöllan
Margaretha Andersson, Södra skogsägarna
Morgan Rubensson, Statkraft
Maria K Carlsson, Länsstyrelsen, Jönköping
Inger Andersson, Södra skogsägarna

§1

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
Bitte Rosén-Nilsson utsågs till justerare av protokoll

§2

Föregående protokoll
Genomlästes med kommentaren från Sven R att en fiskräknar nu finns på
plats vid Slottsmöllan. Den nya fiskräknaren har en inbyggd kamerafunktion. Räknaren kommer att driftsättas då laxen åter börjar vandra till
senvåren nästa år. I övrigt fanns inga kommentarer över föregående
protokoll.

§3

Ekonomi
En prognos för 2011 har blivit utskickad före mötet och gicks igenom.
Innevarande år kommer att ge ett överskott på ca 85 kkr., främst tack vare
bidrag och projektstöd från Vattenmyndigheten. En fråga kom upp om
eventuella överskott i rådets kassa är skattepliktiga? Samordnaren skall
undersöka saken.

§4

Övrigt
Frågan om vad vi ska göra i Vattenrådet diskuterades. Framfördes
synpunkter på att det är viktigt att vi håller isär våra roller. Vattenrådet kan
inte påta sig ansvar som andra egentligen har, t ex kommunerna.
Vattenrådet ska inspirera till vattenvårdsarbetet. Vi måste nå ut till enskilda
långt ut i verksamheterna.
Bitte redovisade kort om vad Lillå-projektet innebär (försurning och
referensvatten).
Samordnaren efterlyste förslag på vad 2012 års budget skall innehålla?

Förslagen tas tacksamt emot inför nästa möte, men helst redan i det
närmaste!
Staffan A poängterade vikten av att plocka upp erfarenheterna från alla de
sammankomster som genomförs samt att vi skapar arbetsgrupper. Det
finns vissa medel till att bekosta resor och deltagande i arbetsgrupper för
de som inte kan få det finansierat via sina arbetsgivare.
Inger A visade en broschyr över ”Skogens Vatten” som branschen tagit
fram.
Margareta A ställde en fråga om Vattenrådet engagerat sig i översvämningsproblematiken? Vi finns med i ”Älvgrupp Nissans” arbete som handlar om översvämningar och säkerhet (Morgan R). Gruppen leds av
länsstyrelserna.
Staffan A berättade om pågående arbeten i 7-Härads gruppen, bl. a.
rapporten ”Stigande vatten”.
Bitte R tyckte att sammandragningen i Lagans Vattenråd nyligen var
föredömlig och efterlyste något liknande för Nissan.
Lars Stibe på länsstyrelsen har ställt en fråga till rådet om vi
fortsättningsvis (2-3 år?) kan finansiera analyser av kiselalger i Lillån
eftersom SLU inte längre kan finansiera dessa. Osäkert om det hänger
ihop med frågan om referensvatten i Lillån (Hylte)? Samordnaren får ta
reda på fakta och sedan lämna förslag till styrelsen.

Sammanfattning:
 Samordnaren undersöker om överskott i bokföringen är skattepliktig?
 Förslag till verksamhet för 2012 kan lämnas till samordnaren för
sammanställning och redovisning inför styrelsen.
 Samordnaren undersöker fakta kring frågan om ekonomiskt stöd
för analys av kiselalger och lämnar ett förslag till styrelsen.

Halmstad, 12 december, 2011

__________________________
Lars Ohlsson
Samordnare
Nissans Vattenråd

Justeras:

___________________________
Bitte Rosén-Nilsson
Hylte kommun

