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Protokoll 
Styrelsemöte med Helgeåns vattenråd 

Tid:    Onsdagen den 17/3-2021 
Plats:   Skype 

Närvarande:  
Karl Gemfeldt    Kristianstads kommun  
Helen Persson     Kristianstads kommun 
Andreas Jezek    Kristianstads kommun 
Ulrika Hedlund                         Kristianstads kommun 
Anna Ralsgård                           Brittedal Kraftproduktion AB 
Christer Neideman                           Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Glenn Oredsson                           LRF 
Alf Isberg                           Hallaryd Visseltofta Fiskevårdsförening 
Georg Malm                           Göingebygdens Biologiska Förening 
Emil Grönkvist                           Östra Göinge kommun 
Linus Ekström                           Länsstyrelsen Kronoberg 
Kim Berndt                           Länsstyrelsen i Skåne län 

§1  Sammanträdet öppnas 
  Sammanträdet öppnades av ordförande Karl Gemfeldt. 

§2   Val av justeringsman 
  Christer Neideman utsågs till justeringsman. 

§3  Fastställelse av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§4  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§5 Redovisning av vattenrådets ekonomi 
Anna gick igenom vattenrådets ekonomi. Det finns i dagsläget 547.839 kr i kassan. 
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. 
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§6  Förslag på studiebesök under våren 
Styrelsen enades om att ett studiebesök ska arrangeras i slutet av maj. Besöket 
kommer att förläggas till Skeinge säteri där bland annat en ca 8 ha stor våtmark 
anlagts.  

§7   Information om sökta projektmedel 
Vattenrådet har beviljats ett projektbidrag på 100.000 kr från Havs- och 
vattenmyndigheten. Bidraget kommer att användas till att inventera våtmarkslägen i 
avrinningsområdet. Vattenrådet har även fått bidrag till att arrangera ett 
informationsmöte med fokus på det nya åtgärdsprogrammet för vatten. Mötet kommer 
att äga rum den 31/3 kl 18.30. Marie Eriksson från länsstyrelsen i Skåne kommer att 
berätta om förslaget på nytt åtgärdsprogram för vatten. 

§8  Information om vattenmyndighetens samråd om förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 
Förslaget på nytt åtgärdsprogram är framförallt riktat till myndigheter och statliga 
verk, medan frivilliga organisationer (tex vattenråd) har en mer undanskymd roll. 
Ulrika och Andreas går igenom remissmaterialet och gör en bedömning av om 
vattenrådet bör yttra sig. Glenn informerade om att LRF tagit fram ett yttrande. Detta 
yttrande biläggs protokollet då det skickas ut till styrelsen.  

§9  Planering av årsmötet 2021 
Årsmötet kommer att äga rum kl 18:00 den 19/5. Mötet kommer att ske digitalt via 
Zoom. Rådab har avsagt sig revisorsuppdraget för Helgeåns vattenråd. Ulrika 
kontaktar dem och frågar om de ändå har möjlighet att genomföra revisionen inför 
årets stämma 

§10 Övriga frågor  
Inga övriga frågor 

§11  Nästa möte 
Nästa möte kommer att äga rum den 3/5 kl 18:00. Mötet kommer att ske via Zoom. På 
mötet kommer styrelsen att gå igenom handlingarna inför årsmötet. 

    

   
 
 

Karl Gemfeldt          Ulrika Hedlund      Christer Neideman 
Ordförande            Sekreterare      Justeringsman


