NISSANS
VATTENRÅD
Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd,
Hylte kommunhus, 2011-09-07

Närvarande:

Suzanne Åkerlund, Halmstads kn, (ordf.)
Lars Ohlsson, Halmstads kn, (sekr.)
Bitte Rosén Nilsson, Hylte kn
Rune Eriksson, Tranemo kn
Staffan Arvegård, Tranemo kn
Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kn
Thomas Bergholm, Jönköpings kn
Ingemar Svensson, Gnosjö kn
Jan-Erik Svenningsson, VIDA, Hestra
Helen Johansson, Stora Enso
Sven Martinsson, LRF

§1

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

§2

Föregående protokoll
Genomlästes utan vidare kommentarer

§3

Ekonomi
Ekonomiska redovisningar måste periodiseras bättre. Dagens redovisning
fram till och med augusti månad ”spretar” för mycket och blir därmed
svårtolkad.
Samordnaren lägger idag drygt 25 % av sin tid på Vattenrådet, vilket i stort
motsvarar den summa som kommunerna årligen betalar för samordningen
(180 000 kronor). En fråga som måste diskuteras vidare är hur mycket tid
som i framtiden kan anses komma att behövas?
Måste Vattenmyndighetens beviljade bidrag utnyttjas samma år?
Samordnaren undersöker.
Diskussion om kostnaderna för recipientkontrollen. Kostnaderna varierar
en del mellan olika år beroende på olika typer av redovisning, men över
tiden ska kostnaderna jämna ut sig och följa budget.
En fråga som kom upp var huruvida samordnarens kostnader för respektive
kommun är förankrade och godkända av ansvarig förvaltning eller
kommunstyrelse? Varje kommun får undersöka detta själva och meddela
styrelsen.

§4

Pågående och planerade aktiviteter för hösten -11
Två av tre kommunträffar har avhållits, Halmstad/Hylte har bestämts till
den 6 oktober. Avhållna träffar har känts väldigt nyttiga och angelägna.
Samordnaren gör en enkel sammanställning efter det är klart. Framfördes
ett önskemål om att man håller motsvarande möten varje eller vartannat

år. Speciellt intressant att se hur andra arbetar med frågorna. Vi bör redan
nu planera för tre kommunträffar på dagtid under 2012.
Måste vara ute i god tid för allmänhetens informationsträffar (LRF).
Många viktiga grupper, t ex fiskevårds- och naturskyddsföreningar m fl.
Små diskussionsgrupper är bättre än stora, lättare få in synpunkter (LRF).
Allmänheten viktiga aktörerer. Behöver inte koppla dessa möten till
åvandringar eller andra typer av fysiska aktiviteter, utan de kan göras vid
andra tillfällen.
Samordnaren kontaktar samordnarna för Lagan och Ätran för att ta reda
på hur de gjort. En redovisning kommer vid nästa styrelsemöte.
Beslut att vi ska hålla ett höstmöte i år för allmänheten. Först ut blir
Gislaved/Gnosjö. Samordnaren tillsammans med Bengt-Göran och
Ingemar tar snarast kontakt med varandra för att diskutera ett upplägg.
Viktigt med annonsering och bestämma målgrupper. Måste hitta en bra
rubrik, vilka problemområden ska lyftas fram? Viktigt att locka människor, engagera fler till t ex arbetsgrupperna.
Förslag till dag bestämdes till den 24 november, kl. 1830 i Gislaved.
Bengt-Göran undersöker om deras industrimuseum är ledigt.
Före mötet kommer ett styrelsemöte att hållas (1630). Bl. a. skall
ekonomin stämmas av, en handlingsplan för 2012, datum för kommande
styrelsemöten och årsstämma tas fram. Arbetsutskottet sammanträder den
9 november.
§5

Aktuellt från länsstyrelserna
Ingen från länsstyrelserna hade möjlighet att närvara vid mötet. Jonas
Svensson uttryckte vid kommunträffen i Tranemo att kraven från EU 2012
kommer att skärpas då det gäller kommunernas rapporteringar. BengtGöran framförde vikten av att allmänheten på ett pedagogiskt sätt får bättre
kunskaper över vad ekologisk status innebär. Kommunerna bör också
samarbeta i rapporteringen.

§6

Övriga frågor
Revisorsfrågan måste lösas. Ulla Delbert har tidigare aviserat att hon inte
vill kvarstå, men sedermera enligt uppgift till ekonomikontoret i Halmstad
ändrat sig? Bitte Rosén-Nilsson har en ny kandidat, Erik Karlsson från
Hylte, på förslag. Samordnaren undersöker saken.
Hemsidan måste uppdateras snarast. Samordnaren skall ansvara för arbetet.
Styrelse och organisation ska visas, förslag på personliga foton framfördes.
Rådets uppgifter och statusklassningar ska också visas. Länkar till olika
typer av miljörapporter, beslutade vattenskyddsområden etc. bör finnas
med. Frågan diskuteras vidare vid nästa möte.
Suzanne Åkerlund tar i logotype-frågan. Förhoppningsvis besked till nästa
möte.
Vi bör ta fram en folder över Vattenrådet att lämna vid t ex möten och
seminarier. Samordnaren tar fram ett förslag.
Viktigt att hemsida hålls uppdaterad och att ”gammal historik” rensas bort,
gäller även e-post med bifogade filer.

Samordnaren går igenom läget i de olika arbetsgrupperna som
finns/planeras.
Enskild VA har mycket fokus på sig idag och diskuteras allmänt inom alla
kommunerna idag. En arbetsgrupp känns väldigt angelägen. Även fiskefrågorna har hög prioritet. Samordnaren tar fram kontaktpersoner.
Fiskräknaren vid Slottsmöllan: Är ännu inte utplacerad? Problem med
applikationen av kameradelen, vilket gjort att ny räknare fått beställas och
utplaceringen blir inte av förrän 2012. Tidigare utfästelse från Vattenrådet
att som en engångsbetalning för 2011 lämna 10 000 kronor i bidrag gäller
enligt styrelsen inte längre. Ny framställan måste göras. Samordnaren författar några rader till fiskeenheten på länsstyrelsen.
Lämnades information om pågående ÖP runt Isabergsområdet som berör
VA, vattenkraft, status vattenkvalitet m.m. Området av mycket stort värde
för fritidsboende och vildmarksliv. Planeras ett samrådsmöte på Isabergstoppen den 20 oktober, kl. 1800. Inbjudan till Vattenrådet skickas.
Bengt-Göran informerade om en vattendragsvandring i Kinnaredsområdet
tillsammans med länsstyrelsen den 26 september.
Sammanfattning:
 Frågan om hur mycket tid samordningen ska ta och vad det får
kosta skall diskuteras vidare
 Hur och var är samordnarens kostnader förankrade i respektive
kommun? Respektive kommun undersöker.
 Samordnaren skall redovisa hur informationsmötena i Lagan och
Ätran har organiserats och vilka erfarenheter man har.
 Beslut om ett höstmöte för allmänheten i Gislaved/Gnosjö
bestämt till 24 november i år. Styrelsemöte skall hållas före
mötet. AU den 9 november.
 Beslut om ev. ny revisor skall tas
 Uppdatering och revidering av hemsidan har prioritet.
Samordnaren ansvarar.
 Ny logotyp skall tas fram. Suzanne Åkerlund ansvarar.
 Behövs en folder som visar vad Vattenrådet gör. Samordnaren tar
fram förslag.
 Förslag på kontaktpersoner till arbetsgrupperna skall presenteras.
Samordnaren ansvarar.
 Samordnaren meddelar länsstyrelsen fattat beslut om innehållen
ersättning till fiskräknaren.

__________________________
Lars Ohlsson
Samordnare
Justeras:
_____________________________
Helen Johansson

______________________________
Bitte Rosén-Nilsson

