PROTOKOLL VEGEÅNS VATTENRÅD
Arbetsutskott

PLATS

Videomöte via MS Teams

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter:
Charlotte Wachtmeister (ordf.)
Henrik Thott (vice ordf.)
Conny Olsson

Representerar:
Dikningsföretagen
Kommunerna
Industrierna

Närvarande:
X
X

Tjänstgör
X
X

Ersättare:
Krister Nilsson
Ulf Cronbring
Rudolf Tornerhjelm

Dikningsföretagen
Kommunerna
Industrierna

X
X
X

X

Övriga:
Sofia Jezek
Olof Persson
Karin Johansson
David Szakal

Representerar/roll:
NSVA
Sakkunnig
Kassör
Sekreterare

X
X
X

DATUM

2021-05-05

09:00

TID

Från beredningsgruppen
medverkade:
Anna Olsson

Protokoll från sammanträde med arbetsutskottet Vegeåns vattenråd och
Vegeåns Service AB
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Ordförande meddelar att beredningsgruppen bjudits in till mötet och kommer att bjudas in till
kommande AU-möten.
Det överenskoms att sakkunnig och vattenrådets nya sekreterare båda för minnesanteckningar och ansvarar för dagens protokoll.
2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll väljs Rudolf Tornerhjelm.
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3. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
Rudolf Tornerhjelm önskar informera om planerad bevattningsdamm under Övriga frågor.
4. Föregående protokoll
Protokoll från föregående AU-möte 2021-03-23 har skickats ut.
Protokoll från föregående styrelsemöte 2021-04-22 har inte skrivits än. Minnesanteckningar
från mötet gås igenom.
(Protokollen kan laddas ner via vattenrådets hemsida.)
5. Genomgång årsredovisning
Kassör och sakkunnig informerar om att årsredovisningen har skickats ut osignerad med
kallelsen till årsstämman. Ett antal av styrelseledamöterna har inte signerat, och
ordföranden kommer att kontakta dessa personer för att signering ska ske.
Det finns fortfarande utrymme för mindre justeringar i årsredovisningen om någon skulle ha
synpunkter på innehållet eller hitta några felaktigheter.
Den osignerade version som skickats ut med kallelsen till årsstämman kommer att
uppdateras med slutversionen före årsstämman.
6. Årsstämman 28 maj
Sakkunnig meddelar att kallelse har skickats ut till årsstämman 2021-04-28.
Årsstämman kommer att hållas digitalt via MS Teams. Länk för medverkan finns i utskickad
inbjudan samt via vattenrådets hemsida.
Påminnelse till medlemmar att inför detta se över listan av ledamöter, ombud, deras
respektive ersättare och andra åhörare.
7. Avtal kassör/sekreterare
Sakkunnig får i uppdrag att ta fram förslag på avtal med kassör (Karin Johansson via Ludvig
& Co) respektive sekreterare (David Szakal via Ängelholms kommun).
8. Rapporter
Sakkunnig meddelar att samrådssvaret till vattenmyndigheten avseende förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 har skickats in.
Sakkunnig meddelar att redovisning av 2020 års samverkansbidrag samt ansökan om
samverkansbidrag för 2021 har skickats in till vattenmyndigheten/länsstyrelsen.
9. Övriga frågor
Rudolf Tornerhjelm informerar om planer att anlägga en bevattningsdamm (cirka 200 000
m3) och undrar om och hur information till vattenrådet ska ske. Ordförande meddelar att
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vattenrådet uppskattar löpande information om projektet och att information kan ske i
samband med vattenrådets löpande möten.
Sakkunnig och Anna Olsson informerar om att anläggandet av dammen utgör anmälningspliktig vattenverksamhet (dammens area understiger 5 ha) och att vattenuttag för bevattningsändamål enligt länsstyrelsens Riktlinjer för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län
inte kan ske utan tillstånd för vattenuttag då vattenföringen i ån understiger 30 % av årsmedelvattenföringen.
Rudolf Tornerhjelm menar också att vattenmagasinet har ett sekundärt syfte, att vid
eventuell skogsbrand kunna nyttja vattnet för släckningsarbete. Närmaste alternativ är
annars vatten från Klippan.
10. Nästa möte
Årsstämma 28 maj klockan 09:00.
Konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsstämman.
Det första styrelsemötet efter det konstituerande styrelsemötet planeras till 11 juni klockan
09:00. Detta ska beslutas på det konstituerande styrelsemötet.
11. Mötets avslutande
Mötet avslutas.

2021-07-09
Vid tangentbordet

Justeras

Justeras

Olof Persson/David Szakal

Charlotte Wachtmeister, ordf.

Rudolf Tornerhjelm
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