Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Vegeåns vattenråd och
Vegeåns Service AB,
genom digitalt möte via Teams, tisdagen den 5 maj 2020.

Ordinarie ledamöter:
Namn

Representerar

Charlotte Wachtmeister (ordf.) Dikningsföretagen
Henrik Thott (vice ordf.)
Helsingborg
Conny Olsson
Industrierna

Närvarande

Tjänstgör

X
X
X

X
X
X

Tjänstgör

Ersättare:
Namn

Representerar

Närvarande

Krister Nilsson
Ulf Cronbring
Rudolf Tornerhjelm

Dikningsföretagen
Åstorp
Industrierna

X

Representerar
NSVA

Närvarande
X

Roll
Sakkunnig
Ekonomiansvarig
Sekreterare

Närvarande
X
X
X

Adjungerade:
Namn
Sofia Jezek

Övriga
Namn
Olof Persson
Karin Johansson
Marie Schade

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2

Val av justerare
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Conny Olsson.

3

Godkännande av föredragningslista
Det beslutades att utskickad föredragningslista godkändes, med tillägg under övriga
frågor; uppsamling av remisser och förfrågningsunderlag bottenfaunaupphandling.

4

Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll har skickats ut, inga synpunkter framkom.

5

Årsstämma 2020
Kallelse har gått ut per mejl och genom brev. Vecka 21 lägges upp information/länken till
digitala mötet.
Sakkunnig informerade att de berörda personer enligt det tidigare planerade
programmet, fått besked att det i stället ev i höst blir medlemsmöte med deras
medverkan.
Ordförande har avbokat lokalen.
Sakkunnig tar reda på hur många deltagare det går att vara på digitalt möte genom
länken som ska läggas upp på hemsidan.
På hemsidan ska det också finnas besked om alt. lösning till en ej digital medverkan på
stämman.
En ev röstning kan genomföras genom videomötets chatt-funktion.

Ordförande har varit i kontakt med Bengt Persson, valberedningen.
Förutom endast en inkommen avsägelse av revisor Stefan von Geijer, väntas inga andra
ändringar ske i år.
Birgitta Bengtsson, Ekologigruppen, har ställt frågan om tryckta ex av vattenkontrollen
2019 ska tas fram. Beslutades att 50 exemplar ska tryckas och levereras till Ludvig & Co,
för utlämning i receptionen till dem som önskar ett tryckt exemplar.
6

Rapporter
Version av Ytvattenskartering har tidigare skickats ut till styrelsen, dock inte den slutliga
versionen.
Även denna kommer skickas ut inom kort.
Sakkunnig rapporterar att för vattenrådets räkning, har skickats in en ansökan till
Vattenmyndigheten om bidrag till att ta fram åtgärdsplanen.
Vattenmyndigheterna informerade att det fanns extra bidrag 2020, till vattenråd,
åtgärdssamordnare och andra organisationer i Västerhavets distrikt. Ansökan skulle
lämnas in senast den 30 april.

7

Övriga frågor
Ordförande informerade att hon haft kontakt med Anna Kihlén, Spannarps Säteri,
angående en våtmark som de ska anlägga. Information kommer att föras vidare till
konsulten som ska ta fram åtgärdsplanen.
Restaureringen av Maglaby kärr – Kurt Månsson och Jonas Hafström har varit i kontakt
med ordföranden och teknisk sakkunnig om Vegeåns vattenråd kan var med i projektet.
Bjuvs kommun har hoppat av. Informationen kommer att föras vidare till konsulten som
ska ta fram åtgärdsplanen.

Skånsk skogsstrategi - beslut att inte lämna något remissvar.
Samrådsunderlag ang fiskodling Nordic Salmon, Vrams Gunnarstorp, har utsänts till AU
av Krister Nilsson.
Sakkunnig informerade kort om underlaget. Yttrande ska vara inne senast 29 maj.
Beslutades att förslag till yttrande tages fram av sakkunnig och skickas därefter ut till AU
för ev synpunkt innan insändande därav.
Krister Nilsson informerade att Bjuvs och Åstorps ska anlägga en gemensam
återvinningscentral. Svarstiden för att lämna remissvar har gått ut.
Sakkunnig informerade att biologiska vattenundersökningar ska ske i år slutet av
sommaren. Upphandlingsunderlag för detta behöver skickas ut omgående. Sakkunnig
skickar ut detta till AU senast 11 maj, för utskick till potentiella anbudslämnare och
annonsering på hemsidan senast 13 maj.
Beslöts att AU anmäler till styrelsen att så skett.

8

Nästa möte
- Det konstituerande mötet hålles digitalt efter att stämman avslutats.
- Styrelsemöte torsdag 11 juni kl 09.00, genom digitalt möte (via Teams), eller ev
telefonmöte.

9

Mötets avslutande
Ordförande tackar och avslutar mötet.

Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie Schade

Charlotte Wachtmeister,
ordförande

Conny Olsson

