Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB – Protokoll Arbetsutskott

Protokoll för arbetsutskottsmöte med Vegeåns vattenråd och Vegeåns
Service AB, tisdagen 18 januari 2022 klockan 09:00, digitalt möte via
MS Teams
Kallade ledamöter
och ersättare:
Charlotte Wachtmeister
Krister Nilsson
Henrik Thott
Ulf Cronbring
Conny Olsson
Rudolf Tornerhjelm

Organisation:

Roll:

Närvaro:

Dikningsföretag
Dikningsföretag
Kommunerna
Kommunerna
Industrierna
Industrierna

Ordförande
Styrelsemedlem
Vice ordförande
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem

Övriga kallade:

Organisation:

Roll:

Närvaro:

Sofia Jezek
Karin Johansson
Olof Persson
David Thorstensson
Niklas Ögren
Oscar Gustavsson Ekberg
Anna Olsson
Balthazar Forsberg
Mathias Kopka
Petra Johansson
Ida Eriksson
Geraldine Thiere
Maria Thyr
Solveig Ahlbin berg
Rose-Marie Stigsdotter

NSVA
Ludvig co
Sweco
Ängelholms kommun
Bjuvs kommun
Bjuvs kommun
Helsingborg stad
Svalövs kommun
Svalövs kommun
Åstorps kommun
Ludvig co
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun

Adjungerad
Kassör
Sakkunnig
Sekreterare

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
Vice ordförande hälsar alla medverkande välkomna tillbaka från julledigheten och öppnar
mötet.
2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll väljs Krister Nilsson.
3. Godkännande av föredragningslista
Listan godkänns med nedanstående tillägg:
 Budgetuppföljning per 211231
4. Föregående protokoll läggs till handlingar
 Arbetsutskott 2021-11-19
 Styrelsemöte 2021-12-06

Digitally signed by
Verified Global AB
Date: 2022.01.31
07:46:49 UTC
Reason: Signed by
Verified
Location:

5. Ny sekreterare har tillträtt – David Thorstensson

6. Presentation av skrivelsens innehåll avseende invasiva arter.
Krister Nilsson presenterade utvalda delar av skrivelsens innehåll som behandlar hur
vattenrådet ska arbeta med bidrag för bekämpning av jätteloka. Beloppsgränsen för hur
mycket sökande kan erhålla i bidrag uppgås till 0,75% av prisbasbeloppet, 362 kr/timme.
Önskemål framfördes om att skrivelsen ska inkludera samtliga EU-listade arter och inte
endast jättelokan. Krister och sakkunnig går igenom skrivelsen och presenterar innehållet för
styrelsen under nästa styrelsemöte. Utskick av skrivelsen behöver ske efter styrelsemötet, då
skrivelsen måste skickas ut i god tid innan växtsäsongens början.
7. Diskussion om fortsatt arbete med åtgärdsplanen.
Det finns ett behov av att förtydliga rollerna och vilket ansvar beredningsgruppen, samt
sakkunnig har. Arbetstakten med åtgärder enligt åtgärdsplanen behöver öka. Sakkunnig har
inte tidsmöjligheten att på en bredare front arbeta med denna typ av samordning.
Arbetsutskottet är överens om att en central samordnare hade varit önskvärt. Statligt stöd,
bidrag, kan sökas genom LOVA för denna typ av samordnande arbete med åtgärdsplanen.
Frågan lyfts till nästa styrelsemöte för vidare diskussion och ska även tas upp på kommande
stämma.
8. Medlemsmöte/Seminarium – digitalt möte, kvällen den 2 mars 2022 kl 19:00 till senast kl
21:00
Det kommer att vara tre föreläsare och mötet ska vara öppet för allmänheten. Inbjudan till
seminariet kommer att skickas ut inom kort och även läggas upp på hemsidan. Fokus ligger
på följande områden:
 Brunifiering - Balthazar Forsberg kollar med sin kontakt
 Läkemdelsrester i vatten – Ingen föreläsare
 Vattenatlas - Föreläsare klar
 Invasiva arter - Föreläsare klar
9. Utskick till dikningsföretagen för fråga om underhållsåtgärder år 2023.
Skrivelse och blankett avseende underhållsåtgärder år 2023 ska skickas ut till
dikningsföretagen i vattenrådet under vecka 4. Utifrån genomgången ska information om
invasiva arter och seminariet adderas till skrivelsen. Kassörska och sakkunnig adderar
information till skrivelsen och sekreterare ansvarar för utskick. Inkomna åtgärder skapar ett
underlag för budgeten 2023. En månads svarstid är tillräckligt enligt arbetsutskottet.
10. Budgetuppföljning per 211231
Kassör redovisar preliminär budgetuppföljningen för 2021 som resulterar i ett överskott på
ca 350 tkr. Följande frågor avseende hur överskottet ska förvaltas framkom:
 Ska medlemsavgiften reduceras?
 Ska överskottet placeras i periodiseringsfonder?
Kassör ska tillsammans med revisorerna undersöka möjligheten till att placera överskottet i
periodiseringsfonder till nästa styrelsemöte. Styrelsen behöver ta beslutet om hur
överskottet ska förvaltas under styrelsemötet, daterat till den 14 februari 2022. För mer
information om budgetuppföljningen, se bilaga 1.

11. Förslag till budget:
Budgetförslag till år 2023 gås igenom. Arbetsutskottet föreslår att delen ”Projekt och
genomförande” tas bort, eftersom den inte nyttjats de senaste två åren. Förslaget ska
presenteras och beslutas om under nästa styrelsemöte. För mer information om det
preliminära budgetförslaget för år 2023, se bilaga 2.
12. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse:
Sakkunnig upplyser om att det ska skrivas en verksamhetsplan och verksamhetsberättelse i
samband med årsredovisningen för 2021, och vädjar därmed efter förslag att skriva om.
Sakkunnig tar gärna emot förslag via e-post, olof.persson@sweco.se.
13. Rapporter
Sakkunnig informerade om att vattenrådet blivit tilldelade en remiss om kraftigt modifierade
vatten. Vattenrådets eventuella svar ska inkomma till Havs-och vattenmyndigheten senast
den 28 februari 2022. Sakkunnig svarar på remissen om sakkunnig bedömer att ett svar
behövs. Sakkunnig skickar remissvaret efter styrelsens, alternativt ordförandes
godkännande.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom.
15. Kommande möten
Preliminära datum för år 2022 fram till och med stämman:
o
o
o
o
o
o

2022-01-18 Arbetsutskott/beredningsgrupp
2022-02-14 Styrelsemöte
2022-03-16 Arbetsutskott/beredningsgrupp
2022-04-25 Styrelsemöte
2022-05-09 Arbetsutskott/beredningsgrupp
2022-05-31 Stämma

16. Mötets avslutande
Vice ordförande tackar medverkande för ett effektivt möte och avslutar mötet för
arbetsutskottet den 18 januari 2022.
2022-01-19 Vid tangenterna:

Justeras*:

_________________________________

_________________________________

David Thorstensson

Henrik Thott

Justeras*:

_________________________________
Krister Nilsson

*Protokollet har blivit kontrollerat och godkänt av samtliga justerare men på grund av rådande
pandemi har det ej funnits tillfälle att signera fysiskt.
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