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Fii rva ltn i n gsberii ttelse
Andamil
Vattenridet iir en ideell organisationsom syftar till att skapaen frivilligt oppet ridgivande forum
lor si m6ngaolika intresseomridensom mojligt inom Helgeins avrinningsomride.
Namnet pi vattenridet ar Helgedns Vattenrdd . Andamilet iir att medlemmarna tillsammans ska
verka for en hillbar forvaltning av vattenresursernainom Helgeins awinningsomride i enlighet
med EG:s ramverk for vatten. Detta ska ske genom att ridet aktir,l medverkar i planeringsprocesser
som bercirstatusenpi vattenforekomster.Ridet ska ocksi medverkatill granskningoch revidering
av miljokvalitetsnormer och andrakvalitetskrav inom avrinningsomridet.

Uppgifter
Vattenridets friimsta uppgift iir att utgora ett samlatforum for r6dgiwing och hillbar forvaltning
av vattemesursernainom Helgeansawinningsomride samtbehandlaoch svarapi remisser
fran myndigheteri Srendensom beror vattenfrigor inom Helge6nsawinningsomr&de.
Andra uppgifter for Vattenridet kan vara:
. Att samla in och sprida information samt erbjuda ridgivning i vattenfrigor med syfte att
verka frr att vattenforekomsterska uppni god status.
. Att utgora kontakt- och samridsorganmellan intressenteroch Vattenmyndigheten.
. Att aklilt medverka i planeringsprocessersom beror vattenforekomsterna.
. Att samarbetamed olika aktorer pi siviil resional som lokal niv6.

Verksamhetsberiittelse2015
. Helgeansvattenr&dhar haft
fina sammantrddenunder 2015.
. Tre AU moten har genomforts.
' Ett mote med en beredningsgruppdiir samtliga kommuner inom avrinningsomr6detvarit inbjudna har genomforts.
' Vattenridet har varit med om att genomfora tre workshopstillsammansmed Helge 6 Model Forest och SLU i Alnarp.
Brunt vatten i Almhult, strommandevatten i Osby och eklandskapeti Helgeidalen. Dessutomhar representanter
deltagit i fyra andraworkshops.
. Vattenridet harbeslutat anta ny logga, se florsattsblad.
' Vattenridet har representerati Vatten 16, Vattenr6deni framtiden samt i forskningsprojekt:Ekosystemtjdnsterrunt
Helgei med SEI, SMHI och Linkopings universitet. LIFE projektet WAMBAI med skogsstyrelsenVdstra Gotaland.
Linghorningsproj ekt med SU.
' Besvaraderemisser:Jordbruket och derasrecipientkontroll, Kristianstad kommuns naturvirdsprogram,
Stgdrdsprogramfor Sodra dstersjons vattendistrikt, Hdssleholmvatten AB angiende filterbyte i avloppsverket
och torvbrytning pi Blackatorpsmyren.
. Tre fomrella anmdlningartill liinsstyrelsenhar skrivits:
- Misstankeom olaglig dikning i Ostanboke.
- Misstanke om olaglig dikning i Marklunda.
- Misstanke om miljobrott vid rensning av Vinslovssjon.
' Aven under 201,5har mycket arbetelagts pi finansiering men verkar nu lost for tre 6r framit.
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Under aret har serviceavgifter erhillits enligt foljande:
. Kristianstads kommun
. Alvesta kommun
. Osbykommun
. Hiissleholms kommun
. 6stra goinge kommun
. Vdrnamo kommun
. Horbykommun
. Ahhultskommun
. Hoors kommun
. drkelljunga kommun
Totalt

Org.nr 802470-8672

33 916kt
13600kr
18858kr
41 443tu
19076kr
12182tu
5 7421g.
34 090lr
5 829kr
5 262k{
189998kr
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RESULTATRAKNIl\G
F0reningensintiikter
Medlemsavgifter
ErhSllna serviceavgift er kommuner
Erhillna bidrag myndigheter
Totalt intiikter
Fiireningenskostnader
Owiga extemakostnader

Verksamhetens iiverskott
Finansiella poster
Riinteintiikter

2015
5 400
189998
75 000
270 398

2014
6 200
t82 736
75 000
263 936

-189220
-189220

-216028
-2t6 028

81 178

47 908

6
6

dverskott efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Foriindring av periodiseringsfonder

Arets skatt
Arets dverskott

F-
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81 184

47 912

-18000
-18000

- 1 00 0 0
-10000

-r2 72s

-6 976

50 459

30 936
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HelgeinsVattenrfld

BALANSRAKNING
rrr,r,cANGAR

2015-r2-3r

2014-12-31

42 495
18750
61 245

0
l8 750
18750

Kassa och bank

267200

224571

Summa omsiittningstillgfr ngar

328 445

243321

SUMMA TILLGANGAR

328 445

243321

Omsiittninestillgfl ngar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Forutbetalda kostrader och upplupna intiikter

r
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BALANSTI
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NTNC

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2015-12-31

2014-12-3r

Balanseratdverskott
Arets dverskott

91 960
50 459

6t 024
30 936

Summaegetkapital

1424r9

91 960

ObeskattadereserYer
Periodiseringsfonder

28000

10000

Summaobeskattadereserver

28 000

10 000

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skatteskulder
6wiga skulder
Upplupnakostraderoch forutbetaldaintiikter

86 601
t2 647
43 778
15000

98 94r
6 976
20 444
15000

Summakortfristiga skulder

158026

t4t 36r

SI]MMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

328 445

24332r

Eeet kapital

7
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Underskrifter
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Cecilia Axelsson

Roe#Johansson

54* e.&
Arne Lundin

SvenNilsson

Revisorspiteckning
Vir revisionsberiittelse har ldmnats den

21

mars2016.

Mujil*

Thomas Jiigenstedt
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REVISIONSBERATTELSE
Till ftireningsstiimman i Helgeins Vattenrfld
org.nr 802470-8672

Rapport om irsbokslutet
Vi harutfrirt enrevisionav Arsbokslutet
fcirHelseinsVattenrid fcir612015.
Styrelsens ansvarfor drsbokslutet
Det iir styrelsensom har ansvaretfrjr att upprritta ett Arsbokslutoch for att bokforingslagen tilliimpas
vid upprrittandetav Srsbokslutetoch f<jr den interna kontrollen som styrelsen bedomer iir nodviindig
fbr att upprritta ett irsbokslut som inte innehiller viisentliga felaktigheter, vare sig dessaberor pi
oegentlighetereller pA fel.
Revisornsansvar
V6rt ansvar iir att uttala oss om irsbokslutet pi grundval av vAr revision. Vi har utfrirt revisionen
enligt Intemational Standardson Auditing och god revisionssedi Sverige.Dessastandarderkriiver att
vi ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppni rimlig siikerhet att
irsbokslutet inte innehiller viisentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika itgZirder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan information i irsbokslutet. Revisorn viiljer vilka Atgdrdersom ska utfciras,bland annat genom att bedoma
riskerna ftr vrisentliga felaktigheter i irsbokslutet, vare sig dessaberor p6 oegentlighetereller pA fel.
Vid dennariskbedomningbeaktar revisorn de delar av den intema kontrollen som dr relevanta fcir hur
foreningen upprdttar firsboksluteti syfte att utforma granskningsAtgiirdersom dr iindamilsenliga med
h2insyntill omstiindighetema,men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i f<ireningens
interna kontroll. En revision innefattar ocksd en utvhrdering av hndamdlsenligheteni de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsensuppskattningar i redovisningen,liksom en
utviirdering av den overgripandepresentationeni 6rsbokslutet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriicklisa och iindamilsenlisa som srund for virt
uttalande.
Uttalande
Enligt v6r uppfattning har Arsbokslutetupprtittatsi enlighet med bokforingslagenoch ger en i alla
viisentliga avseendenrdttvisandebild av Helgeins Vattenrids finansiella stiillning per den 31
december2015 och av dessfinansiella resultat fiir 6ret enligt bokfdringslagen.
Vi tillstyrker diirftjr att irsmotet faststhllerresultatreikninsenoch balansriikningen.l.-,
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Rapport om andra krav enligtlagar

och andra fiirfattningar

Utriver v6r revision av irsbokslutet har vi dven utfort en revision av styrelsensftirvaltning for 612015.
Styrelsensansvar
Det 5r styrelsensom har ansvaretfor frirvaltningen.
Revisornsansvar
VArt ansvariir att med rirnlig sdkerhetuttala oss om forvaltningen pA grundval av v6r revision. Vi har
utfort revisionen enligt god revisionssedi Sverige.
Som underlag for v6rt uttalande om ansvarsfrihethar vi utover vir revision av Arsbokslutetgranskat
vdsentliga beslut, itgiirder och frirh6llanden i fcjreningen for att kunna beddma om n6gon styrelseledamot har ftiretagit n6gon itgiird eller gjort sig skyldig till forsummelse som kan floranleda
ersiittningsskyldighet.
Vi anseratt de revisionsbevisvi har inhiimtat iir tillriickliga och dndamilsenliga som grund for virt uttalande.
Uttalanden
Vi tillstyrker att foreningsstiimmanbeviljar styrelsensledamote+diiivdiifrihet'ft;r.rdkenskapsSret.

Hiissleholmden29mars2016

)riMo)*
"Glenn Nilsson
Auktoriserad revisor

Th\rr6asJiigenstedt
Aukloriserad revisor
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Helgeins Vattenrid

Revisions-PM avseendehr 2015
-

Styrelsenskall besti av 12 personer,men under 2015 har det egentligenbara funnits 11
ledamoter.Glenn Oredssonvaldespi ett 5r pi irsmotet 2014 och sen valdes han inte p6
drsmotet2015. Var noga med att ni framover vdljer 6 ledamoterpi varje 6rsmote.

-

Enligt stadgarnasi skall firmateckning ske av tvi styrelseledamoter gemensamt,men p6
konstituerande st1'relsemotehar det tagits beslut om att firmatecknare dr ordforande och
kassorvar for sig. Formodligen isyftas att ordforande och kassor disponerarbank-kontot
var for sig. Det finns inget som hindrar fran ett sidant beslut, men di bor det inte sti att det
giiller firmateckning i protokollet. Detta har pitalats tidigarel Tillse att det blir korrekt i
konstituerande protokoll. Viilj frrnatecfuare 2 i forening och utse som tidigare vem/vilka
som kan disponerabank-kontot.
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Postadress

Telefon

VaVOrg"nr

Bankgiro

Box131
ForstaAvenyen8
281 22 Hdssleholm

045'l-84075

sE 969665765001

5528-8880

Telefax

Hemsida

Plusgiro

0451-895 75

www.radab.com

46 54 62-0
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Resultatrapport

Sida:1(1)
l 6 - 0 3 - 0 31 1 : 0 4

Intemrapport
Preliminiir
Datum:150101-151231
R0relsens
intiikter
momspl.
3151 Serviceavgift,
3152 Rrirligserviceavgift
3524 Medlemsavgifter
3740 Oresutjdmning
bidrag
3989 OvrigaerhAllna
S:aRrirelseintlikter
Bruttovinst
0vriga externakostnader
5800 Resekostnader
6l l0 Kontorsmaterial
6250 Porto
6420 Revisionsarvode
6430 Kostnadersammantriiden
6500 Externatjdnster
6530 Redovisningstjiinster
6550 Konsultarvoden
6570 Bankkostnader
6991 Ovravdrgill kostn
kostnader
S:aOvrieaexterna
Rdrelseresultat

Senaste
vemr:63
Perioden

240000,00
0,00
l0 000,00
0,00
75000,00
325000,00
325000,00

r00000,00
89 998,00
5 400,00
0,39
75 000,00
270398,39

-140000,00
89998,00
-4600,00
0,39
0,00
-5460r,61

270398,39

- 5 46 0 1 , 6 1

-t 974,00
-3940,07
-56,00
-9 882,37
-240,20
-891,25
0,00
-t7t 436,00
-800,00
0,00

26,00
-2940,07
944,00
ts |7,63
4 759,80
-891,25
3 500,00
28 564,00
200,00
I 000,00
50280,11

-l974,00
-3 940,07
-56,00
-9 882,37
-240,20
-891,25
0,00
-t7t 436,00
-800,00
0,00
-r89219,89Ll

-432r,50

8r 178,50

81184,50

6,00
-43r5,50

8l 184,50

0,00
0,00

-18000,00
-18000,00

-18000,00
-18000,00

-18000,00
-18000,00r/

0,00
0,00

-t2725,00
-12725,00
50459,50
-50459,50

-12725,00
-12725,00
-35040,50
-50459,50

-12725,00
-12725,00/
50459,50
-50459,50 ,/

-2000,00
-1000,00
-1000,00
-25000,00
-5000,00
0,00
-3500,00
-200000,00

-l 000,00
-1 000,00
-239500.00
85 500,00

-189219,89
8l 178,50

Per/drsbudg

Finansiellaposter

kundfordringar
8313 Riinteintiikter
poster
Resultat
efterfinansiella
Bokslutsdispositioner
8810 AvsiittningP-fond
S:aBokslutsdispositioner
Skatt
8910 Aretsskattekostnad
S:aSkatt
Beriiknatresultat
8999 Redovisatresultat

Ack

Arsbudget

0,00

85500,00

85500,00
0,00

6,00

ftooooo,oo
,/
ss
sss,oo
7
5 400,00r/
o1q

r'
7s000"00
270398,39
270398,39

6,00 i/

ft.

Helgedns
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RdkenskapsAr:
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Balansrapport

l(1)
Sida:
16-03-03
1l:03

Intemrapport
Prelimindr
D a t u ml:5 0 1 0 l - 1 5 1 2 3 1

Omsiittningstillgingar
15l0 Kundfordringar
1700 Upplupnaintflkter
1940 Ovrigabankkonto
S:aOms[thingstillgdngar
S:ATILLGANGAR
EGETKAPITAL,A

0,00
18750,00
2245V0,91
243320,91

vernr:63
Senaste

42 495,00
0,00
42 629,50
85124,50

42 495,00 I/
l8 750,00(.,
267200,412/
328 445,4r
328 445

.TTNINGAR OCH SKULDER

Egetkapital
2091 BalanseradvinsVfiirlust
2099 Redovisatresultat
S:aEgetkapital

-61024,25
-30935,66
-91959,91

-30935,66
-19523,84
-50459,50

-91959,91
-50459,50
-142419,41

Obeskattade
reserver
Besk.
2124 Periodiseringsfond
2125 AvsflttningP-fond
S:aObeskattado
reserver

-10000,00
0,00
-10000,00

0,00
-18000,00
-18000,00

-10000,00
-18000,00
-28000,00

-98941,00
-6 976,00
-20444,00
-15000,00
-141361,00

12340,00
-5671,00
-23334,00
0,00
-16665,00

-86601,00
-12647,00
-43778,00
-15000,00
-158026,00

-243320,9I
O,OO "

-85 124,50
O,OO

-328445,4I I/
O,OO

Kortfristigaskulder
2440 Leverantdrsskulder
2510 fuets skatt
2650 Momsredovisningskonto
2900 Upplupnakosfrro ftirutbetin
S:aKortfristigaskulder
S:AEGETKAPTIAL,AVSATTNINGAROCH
SKULDER
BERAKNATRESULIHT*I*
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Verksamhetsplan 2016 - 2017
Bakgrund och syfte
Helgeinsvattenrid ?iren ideell forening som startade2012.Yattenridet syftartill att skapaett frivilligt, <ippet,r6dgivandeforum, for si m6ngaolika intresseomridensom mrijligt inom Helgeins avrinningsomride.Andamilet iir att medlemmarnatillsammansskaverka ftir en hillbar forvaltning av vattenresurserna
i enlighetmed EU:s ramdirektivfor vatten,d.v.s.friimja en god vattenkvalitet,en god
vattenhushillningsamtverka for en lingsiktig rik biologisk m6ngfald.
vilket striickersig over tre liin och tretton
Helgeins vattenrid tiicker Helgeins avrinningsomrAde,
kommuner.Utover inlandsvatteningAr2ivende niirliggandekustomr6denautanfor avrinningsomridet,
sdderom Skriibeinsavrinningsomrideoch omr6detnorr om Segesholmsin.Med kustomridena,omfattar Helge6nsvattenrid totalt ca 4 844 km2
reviderasirligen i rullandetviirsperioder.
Verksamhetsplanen

Organisation
Vattenridetsorganisationtir uppbyggdenligt foljande:
. Stdmma
. Styrelse,som bestir av l2 ledamdter.Fyra ledamoterrepresenterar
kommuner,fyra n2iringslivoch
fyra ideellaorganisationer.
. Arbetsutskott- bestAende
av ordforande,vice ordforande,kassriroch en styrelseledamot
. Revisorer
. Valberedning
. Kansli - vattenridet ska ha ett kansli som skcitergenomftirandetav de itg2irder som pekasut i de
Kansliet ska dvenansvaraftjr medlemsregister.
Tillsvidare iir Osby
irliga verksamhetsplanerna.
kommunbehjAlpligmed kanslifunktionen.Kristianstadkommun bitradermed ekologiskkompetens.

Mil och fltgiirder
Vattenridets ska verka fdr och arbetamed ftiljande rn6l och itglirder:
MdI
. Vattenridet ska verka for en hillbar f<irvaltningav vattenresurserna
i enlighetmed EU:s ramdirektiv ftir vatten.
. Medverkatill granskningoch revideringav miljcikvalitetsnormer
och andrakvalitetskravinom
avrinningsomridet.
. Vattenr6detska fungerasom ett samlatforum for diskussionoch ridgivning for olika intresseomr6denoch aktorer inom Helge6nsavrinningsomride.
. Vattenr6detska fungerasom en mcitesplats
for bl.a. Kommitt6n for samoch ett samarbetsorgan
Helge 5 Model Forest,
ordnadkontroll av Helge 6, Vattenvirds-forbundetfor Viistra Han<ibukten,
for Kristianstadssliitten
och Biosftirsomr6deKristianstadsVattenrike.VattenriGrundvattenr6det
fdr Helge6n,dessbifloden och Han<ibukten.
det skapi sAsiitt bidra till ett okat helhetsperspektiv
. Vattenridet ska samla in och sprida information i vattenfrigor med syfte att verka fcir att vattenforekomsternaska uppni god status.
HelgeAns
Vattenrld
. agne.andersson@osby.se
c/o AgneAndersson
Tel0709318078

org nr: 802470-8672

Vattenridet ska fortldpande anordnastudiebescik,vattendragsvandringar,exkursioner fiir att viicka
intressetfiir frigor som ror Helge 6.
Vattenridet ska arbetaftir en <ikadmedlemsrekryteringbl.a. inom de areella ndringarna,industrier
och ovriga verksamhetersom har bertiringeller utsliipptill Helge6nsvatten.

Fiirslagtill verksamhetsplan2016-2017Helgei Vattenrid
o Bilda mindrelokalaVattendragsgrupper
(ex. FVO) for att samlain ochta till varapi erfarenuppit medhj2ilpav kommunerochvattenridet.
heterochutmaningarsomkankanaliseras
o
O
o

a
a

a
a

Skapaen mindre arbetsgruppmed syftet att
Identifiera behov och utmaningar hos vattendragsgrupper
Ta fram kommun-gemensammabehov och 6tg?irder.
Niista steg iir att kunna viixla upp lokala projekt till stcire kommundverskridandeprojekt och
scikaextern finansiering.
Forslag p6 grupp med representanterfrin Kristianstad,Almhult, Osby, Hoor och 6stra Goinge
kommun.
F<irbiittrahemsidan
Scikaextern hjAlp fdr uppdatering
Karta over Helgei med liinkar till samtliga ifigarder,aktuella och gjorda.
Genomftira studiebes<ik.Ex bes<ikaandravattenrid tillsammans med Model forest
SvarapA remisser.
Bevakaoch se till att vi fir in remisser.
Medverka med representanti externaridlforbund.
Genomftira informationsinsatserftir att <ikakunskapenom Helge 6, vattenridet och mtijligheten att delta i arbetet.

'//r8.,,16*
Rolard Sandelin

Ortlforandei Heleeinsvattenrid

HelgeAns
VattenrAd
. agne.andersson@osby.se
c/o AgneAndersson
Tel0709318078

org nr: 802470-8672

Helgeins vattenr5d
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BUDGET
fiir 5r 2OLG
konto
Intdkter
Medlemsavgifter,
ej moms
Serviceavg.
fastexkl.moms
Serviceavg.
rdrlig.exkl.moms
Anslae.
Vattenmvndieheten

3524
3151
3L52
3989
S u m m ai n t d k t e r

Utgifter
Resekostnader,
skattefri
Kontorsmaterial
Porto
Revisionsarvorden,
RADAB
Kostnader
sammantrdden,
Srsstiim
ma
Konsu
lttjdnster,
Osbykommun
Bankkostnader
Hemsidan,
ndtet
Projekt20L6
Div.<ivriga
kostnader
(medbuss)
Studiebesdk
Skatter

5800
6110
6250
6420
6430
6550
6570
6980
6987
6991
7334
8910

Summakostnader

Redovisat
resultat(underskott)

8999

Ingiende
ochutgdende
momsdr ej medi budgeten.
N o t 1 . S u m m a ng d l l e ro m a l l ak o m m u n e b
r etalar.
For6ret 2015iir summan189998:-exkl.moms.
Vinsten20L4= 30 936:-

Projekt2Ot6.
- Kvicksilveranalys
avfiski sjdarochvattendrag
- Biologisk
restaurering
avH<injarumsbdcken.

ca25000:ca 25000:-

s 000
L10000 Not 1
90000 Not1

75000
280000

3 000
4 000
1_000
20000
s 000
200000
1 000
10000
s0 000
3 000
8 000
0
305000

-25000

