Osby den 17 april 2019
Protokoll konstituerande möte Helgeåns vattenråd den 17 april 2019

3.19

Närvarande: Agne Andersson, Alf Isberg, Lars Johnsson, Karl-Axel Karlsson, Glenn Oredsson, Helen
Persson, Anna Ralsgård, Gunlög Sthen, , och Christer Neideman
Frånvarande: Linus Ekström, Marie Eriksson, Johan Tielman och Göran Widing

1§. Ordföranden öppnar mötet
2§. Dagordningen godkänns
3§. Till justerare väljs Alf Isberg och Karl-Axel Karlsson
§4. Styrelsen konstituerade sig:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare
Mötessekreterare
Kassör

Helen Persson
Glenn Oredsson
Vakant
Christer Neideman
Anna Ralsgård

Anmärkning: Styrelsen hoppas att Älmhults kommun kommer att stå för sekreterare-tjänsten. Tills
vidare utnämndes en tillfällig mötessekreterare.
§5. Firmateckning
Föreningens firmas tecknas av hela styrelsen eller ordförande Helen Persson (710228-3988) och
kassör Anna Ralsgård (771008-3523) två i förening. Föreningens bankkonto disponeras av Helen
Persson och Anna Ralsgård var för sig.
§6. Agne Andersson har skickat in verksamhetsredogörelsen för 2018 till Havs- och
vattenmyndigheten
§7. Helen Persson tar kontakt med Ulrika Hedlund för att försöka sammankalla referensgruppen.
§8. Agne Andersson ser till att kontaktuppgifter ändras och årsmötesprotokollet läggs in på
hemsidan.
§9. Diskuterades resultatet av undersökningen av miljögifter i fisk från Finjasjön, som Vattenrådet
bidraget ekonomiskt till. Det är inga problem med tungmetaller men Pfas-värdena är höga och
ibland över gränsvärdet. Vattenrådet önskar därför att en större vetenskapligt utformad
undersökning görs eftersom det nuvarande underlaget är för litet för att dra säkra slutsatser. Agne
för fram detta till Hässleholms kommun och fiskevårdsföreningen.
§10. Agne har tillsammans med Andreas Jezek från Vattenriket träffat den nya föreningen ”Helgeåns
vänner” och informerar om goda möjligheter till en ”gäddfabrik” i den gamla rännan vid
Mölleholmen i Åhus.

§11. Agne önskar få körersättning i de fall han på ideell väg fortsätter med en del av sitt arbete för
vattenrådet. Styrelsen beviljade detta.
§12. Agne fick i uppdrag att kontakta Älmhults kommun och höra hur det går med planerna på en
sekreterartjänst på deltid.
§13. Nästa möte hålls i Osby tisdagen 21 maj kl 17.15 Första mötet till hösten planeras tisdagen 27
augusti kl 17.15 preliminärt även denna gång i Osby.
§14. Sammanträdet avslutades

……………………………………………..
Christer Neideman , mötessekreterare

Justeras:

…………………………………………….

……………………………………………….

Alf Isberg

Karl-Axel Karlsson

