
Protokoll	  Helgeåns	  vattenråd	  den	  14	  januari	  2016	  

1:16	  	  

Närvarande:	  Christer	  Jönsson,	  Christer	  Neideman,	  Glenn	  Oredsson,	  Roger	  Johansson,	  Lennart	  
Mattsson,	  Agne	  Andersson	  

Frånvarande:	  Sven	  G	  Nilsson,	  Roland	  Sandelin,	  Anna	  Ralsgård,	  Johan	  Tielman,	  Arne	  Lundin,	  Cecilia	  
Axelsson,	  Marie	  Eriksson	  

1. Vice	  ordförande	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  öppnade	  mötet.	  
2. Dagordningen	  godkändes.	  
3. Till	  justerare	  valdes	  Lennart	  Mattsson	  
4. Förra	  mötets	  protokoll	  genomgicks	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
5. Inbetalning	  från	  kommunerna	  redovisas	  av	  kassören.	  Markaryd	  säger	  nej.	  Ljungby	  och	  

Kristianstad	  har	  inte	  betalat.	  Kassören	  redovisade	  Resultat	  och	  balansräkning.	  Det	  fattas	  
totalt	  ca	  80000	  kronor	  från	  utebliven	  kommunbidrag	  men	  beräknat	  resultat	  är	  vid	  utgången	  
av	  året	  är	  +	  47090	  kronor.	  
Beslut:	  Roland	  pratar	  med	  Kristianstad	  om	  varför	  de	  inte	  betalat	  än.	  Agne	  får	  i	  uppdrag	  att	  
besöka	  Ljungby	  och	  berätta	  om	  oss	  och	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  även	  de	  blir	  med.	  

6. Skatteverket	  vill	  ha	  ny	  adressändring	  för	  momsredovisning.	  Adressen	  är	  fortfarande	  
hushållningssällskapet.	  
Beslut:	  Att	  kassören	  skickar	  konstituerande	  protokoll	  och	  sin	  adress	  till	  skatteverket.	  

7. Hemsidan	  är	  ett	  ständigt	  omtalat	  problem	  som	  vi	  MÅSTE	  få	  ordning	  på.	  Om	  ingen	  i	  styrelsen	  
kan	  ta	  på	  sig	  att	  sköta	  den	  måste	  vi	  anlita	  någon	  utomstående.	  
Beslut:	  Agne	  undersöker	  möjliga	  externa	  lösningar.	  

8. Beslutades	  att	  verksamhetsplan	  uppdateras	  tillsammans	  med	  Beredningsgruppen.	  
9. Årsmöte	  hålls	  den	  28	  april	  klockan	  18.00	  på	  naturbruksgymnasiet	  i	  Osby.	  Medlemsavgift	  

skickas	  tillsammans	  med	  kallelsen.	  Sekreterare	  och	  ordförande	  skriver	  tillsammans	  en	  
verksamhetsberättelse.	  Till	  årsmötet	  föreslås	  en	  genomgång	  av	  samordnad	  
recepientkontroll.	  Uppdrar	  åt	  sekreteraren	  att	  kontakta	  Lars	  Collvin	  om	  han	  kan	  göra	  detta.	  

10. Laget	  runt:	  Styrelsen	  vill	  ha	  beredningsgruppens	  minnesanteckningar.	  CN	  meddelade	  att	  
både	  utter	  och	  kungsfiskare	  syns	  regelbundet	  vid	  naturrum	  i	  Kristianstad.	  CJ	  beskrev	  ett	  
besök	  vid	  den	  restaurerade	  Vinslövssjön.	  Det	  har	  blivit	  bra	  från	  sjön	  och	  uppströms.	  Hur	  det	  
blir	  nerströms	  får	  tiden	  utvisa.	  RJ	  hoppas	  på	  en	  utvidgning	  av	  körskadeersättning	  för	  att	  få	  
ett	  bättre	  vatten.	  AA	  redogorde	  för	  dikning	  i	  Östanböke.	  

11. Inga	  övriga	  frågor	  
Nästa	  sammanträde	  är	  den	  8	  mars	  klockan	  17.00	  i	  Osby	  och	  beredningsgruppen	  träffas	  i	  
Osby	  den	  4	  mars.	  	  

	  

	  

	  

	  

Agne	  Andersson	  sekr.	   	   	   Lennart	  Mattson	  justerare	  


