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Protokoll

Styrelsemöte med IHelgeånsvattenråd

Tid: Torsdagen den 26/3 2020
Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Närvarande:

Helen Persson

Karl Gemfeldt
Ulrika Hedlund
Andreas Jezek
Agne Andersson
Alma Ralsgård

Christer Neideman
Glenn Nilsson
Johan Tillman
Gunlög Sthen

Kristianstads kommun
]<ristianstads kommun

Kristianstads kommun
Kristianstads kommun
Osby kommun
Brittedal Kraftproduktion AB

Natwskyddsnöreningeni Kristianstad
Rådab
Uniper Hydropower
Södra skogsägama

Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnades av ordförande Helen Persson

Val av justeringsman

Christer Neideman utsågs till justeringsman

Fastställelseav dagordning
Dagordningen fastställdes.
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protoko]] fästes upp, godkändes och ]ades ti]] handlingarna
Protokollen kommer åamöver att skickas till revisorema.

Ekonomi
Anna gick igenom vattenrådets ekonomi. Det finns i dagsläget 179.292 kr i kassan.
Sedan Höna mötet har vattenrådetbetalat ut lönekostnader till Kristianstads kommun
avseende kansliftmktionen. Vattenrådets revisor, Glenn Nilsson, har gått igenom
räkenskapema Rör år 2019 och noterat att vattenrådet inte fått något verksamhetsbidrag
6'ån Vattenmyndigheten under året. Ulrika informerade om att vattenrådetinte skickat
in någon rekvisition Rörår 2019 och att vattenrådet därför inte gattnågot bidrag. Ulrika
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Rören dialog med vattenmyndighetenoch har skickat in de dokument som eRernågas
Förhoppningen är att vattenrådet ska kunna Hapengarna utbetalda i efterhand.

Förslag på nya stadgar för llelgeåns vattenråd

$6

Förslaget på nya stadgar diskuterades av de närvarande styrelsemedlemmama. Under
denna paragraf diskuterades framförallt nedanstående punkter:
e Eftersom Helgeåns vattenråd är en ideell förening krävs det inte att föreningens säte

angesi stadgama.
e Johan Tielman b'amRördeatt det under $4 kan vara mer relevantatt ange att

"vattenförekomstema ska uppnå miljökvalitetsnomien" istället åör att ange att de ska
uppnå ''god status". Vissa vatten (åamäörallt de kraftigt modifierade eller
konstgjorda vattnen) har inte "god status" som norm och det blir därför felaktigt aH
ange att alla vatten ska uppnå detta. Christer Neideman menade att det blir otydligt
att bara ange att miljökvalitetsnormen ska uppnås och att vattenrådetkan ha högre
ambitioner än vad nomlen säger. Ett vattenråd kan arbeta 6ör att uppnå "god status"
även om det inte är detta som är nomien.

e Stadgarna anger inte att kommunrepresentantemaska komma 6'ån olika kom'nuner.
Det bör således vara acceptabeltatt två av kommunrepresentantenlakommer hån
samma kommun. Detta innebär att Både Helen Persson och Karl Gemfeldt kan
representeraKristianstad utan att stadgan-Labehöver ändras. Vattenrådets seketerare
har bara en administrativ funktion och ingår inte i styrelsen.
e Förslaget på nya stadgar ska granskas av kommunjuristen i Kristianstads kommun.
innan de behandlas på årsmötet.

Planering för årsmötet

Årsmötet kommer att hållas den 14 m4. Vattenrådet följer dock utvecklingen gällande
Corona-pandemin och ordföranden kommer vid behov att meddela eventuella
Rörändringari planerirLgen.

Ovriga frågor
Vattenmyndigheten har infomierat om att det 6mns extramedelatt söka Röratt uppnå
Rörbätbad vattenstatus med fokus på övergödning. Styrelsen bestämde att vattenrådet
ska ansöka om 300.000 h för att kumla arbeta med våtmarksanläggning i Helgeåns
avrimlingsområde.

Nästa möte kommer att vara föreningens årsmöte den 14 mal 2020

&@.
Ordförande

Ulrika Hedlund
Sekreterare

Christer Neideman
Justeringsman

