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Protokoll 
Styrelsemöte med Helgeåns vattenråd 

Tid:    Måndagen den 3/5 -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 
Gunlög Sthen                           Södra skogsägarna 
Alf Isberg                           Hallaryd Visseltofta Fiskevårdsförening 
Georg Malm                           Göingebygdens Biologiska Förening 
Emil Grönkvist                           Östra Göinge kommun 
Linus Ekström                           Länsstyrelsen Kronoberg 

§1  Sammanträdet öppnas 
  Sammanträdet öppnades av ordförande Karl Gemfeldt. 

§2   Val av justeringsman 
  Christer Neideman utsågs till justeringsman. 

§3  Fastställelse av dagordning 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under punkten övrigt: 
- Fakturering av medlemsavgifter 
- Projekt Frejdammsgården 
- Återvätning av torvmarker 

§4  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
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§5 Redovisning av vattenrådets ekonomi 
Anna gick igenom vattenrådets ekonomi. Det finns i dagsläget 548.239 kr i kassan. 
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Ulrika informerade om att vattenrådet ansökt om det årliga projektbidraget från 
vattenmyndigheten. Bidraget för årets verksamhet uppgår till ca 60.000 kr. 

§6  Genomgång av handlingar till årsmötet  
Förslagen på handlingar till årsmötet diskuterades och justerades i enlighet med 
styrelsens synpunkter. Styrelsen enades även om att Ulrika skickar ut 
verksamhetsberättelse och årsredovisning till styrelsen och att alla därefter skriver 
under och skickar tillbaka till Ulrika. Signerade handlingar kommer därmed att finnas 
tillgängliga på årsstämman.  

§7   Övriga frågor 

• Fakturering – det finns önskemål från medlemmarna att det skickas ut fakturor 
gällande medlemsavgiften. Kansliet undersöker möjligheten för kommunen att 
hjälpa till med detta.  

• Projekt Frejdammsgården – Andreas informerade om planeringen av ett 
småskaligt projekt där markägaren är intresserad av att genomföra vattenvårdande 
åtgärder. Projektet kan vara lämpligt för Vattenrådet att delfinansiera. Styrelsen är 
positiv, men vill ha ett skriftligt underlag att utgå från. Andreas tar fram detta och 
skickar till styrelsen. 

• Återvätning av torvmarker – Christer informerade om vikten av att arbeta med 
återvätning av torvmarker. Gruppen ”Klimatverkstad”, där bland annat 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla ingår, har beräknat att det 
finns ca 2000 ha utdikad torvmark i Kristianstads kommun som skulle kunna gå 
att återväta. Återvätning av torvmark minskar utsläppen av koldioxid.  

§8  Nästa möte 
Nästa möte kommer att vara årsmötet som äger rum via Zoom den 19/5 kl 18.30.  

    

   
 
 

………………………         ………………………    …………………………. 
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Karl Gemfeldt          Ulrika Hedlund      Christer Neideman 
Ordförande            Sekreterare      Justeringsman


