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Protokoll
Styrelsemöte med Helgeåns vattenråd

Tid: Måndagen den 3/8 2020
Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Närvarande:
Helen Persson
Karl Gemfeldt
Ulrika Hedlund
Agne Andersson
Anna Ralsgård
Christer Neideman
Johan Tielman
Kim Berndt

Kristianstads kommun
Kristianstads kommun
Kristianstads kommun
Osby kommun
Brittedal Kraftproduktion AB
Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Uniper Hydropower
Länsstyrelsen i Skåne län

§1

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av ordförande Helen Persson.

§2

Adjungering till styrelsen
Styrelsen beslutade att adjungera Karl Gemfeldt till styrelsemötet.

§3

Val av justeringsman
Agne Andersson utsågs till justeringsman.

§4

Fastställelse av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollen
kommer att skickas ut till styrelsen samt läggas ut på hemsidan.

§6

Redovisning av vattenrådets ekonomi
Anna gick igenom vattenrådets ekonomi. Det finns i dagsläget 405 978,06 kr i kassan.
Vattenrådet har fått verksamhetsbidrag från Vattenmyndigheten för både år 2019 och
2020. Bidragen uppgår till 80750 kr respektive 62000 kr. Årsbokslutet är klart och
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handlingarna ska skrivas under av styrelsen i mitten av augusti för att sedan skickas ut
inför årsmötet.

§7

Förslag på nya stadgar för Helgeåns vattenråd
Förslaget på nya stadgar diskuterades av de närvarande styrelsemedlemmarna.
Styrelsen beslutade att lydelsen av §3 punkt 3 ska vara ”Värna och förbättra
vattenförekomsternas kvalitet så att god kemisk status och god ekologisk status eller
potential uppnås och bibehålls”

§8

Planering för årsmötet
Årsmötet kommer att hållas på Naturum Vattenriket den 29 september.

§9

Övriga frågor
- Ulrika informerade om att vattenrådets ansökan om extra projektmedel från
Vattenmyndigheten tyvärr inte blivit beviljad. Ulrika och Andreas undersöker
möjligheten till andra finansieringsmöjligheter.
- Ulrika informerade om att diskussioner inletts med Helgeåkommittén gällande
framtida samarbetsmöjligheter. Diskussionerna kommer att fortsätta under hösten.
- Johan berättade att regeringen fattat beslut om den nationella planen som syftar till
att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, med största möjliga nytta för
vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. I planen slås fast att
ansökan gällande verksamheter i Helgeåns avrinningsområde ska ha lämnats in till
domstol senast under år 2027.

Nästa möte kommer att vara föreningens årsmöte den 29 september 2020.

Helen Persson
Ordförande

Ulrika Hedlund
Sekreterare

Agne Andersson
Justeringsman

