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Helgeåns Vattenråd

Protokoll från styrelsemöte 2015-02-12 på
Naturbruksgymnasiet i Osby

Närvarande:
Roland Sandelin, Christer Jönsson, Anna Ralsgård, Arne Lundin, Christer
Neideman, Lennart Mattsson, Glenn Oredsson, Kenneth Pettersson, Agne Andersson.
Ej Närvarande:
Johan Tielman, Sven G Nilsson, Roger Johansson,
Sammanträde 1:15

1.

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av justerare
Till justerare valdes Anna Ralsgård
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkänndes
5. Ekonomi
Kassören redogjorde både resultat-och balans rapport
6. Lägesrapport
Agne och Lennart gör en ansökan om bidrag till Södra Östersjöns vattenråd den ska vara inne
senast den 1 maj.
Vattenrådet har på remiss fått yttra sig om förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram för
Östersjöns vattendistrikt. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att gå in på
VISS.lansstyrelsen.se och titta på sina hemmavatten och särskilt att åtgärdsförslagen för god
vattenstatus är tillräcklig. Agne sammanställer allas synpunkter och skickar förslag på remissvar till Au.
Remiss ang. Kristianstads kommuns naturvårdsprogram kom till vattenrådet efter påtryckning.
Agne undersöker kopplingarna till Helge å och skriver ett förslag yttrande och skickar till Au
Vattenrådets Au är inbjudna att vara med på nästa sammanträde hos Model Forest den 10/3
Agne Kontaktar Lina Rosenstråle Östra Göinge ang. bildande av tjänstemannagrupp enl. nuvarande verksamhetsplan
7. Inför årsstämma

Årsstämma hålls klockan 18.00 den 29/4 i Älmhult
Årsstämma med workshop som handlar om vad ska vi arbeta med så vi kan göra en
uppdaterad verksamhetsplan
Ordföranden tar fram en maillista för medlemsinfo och stämma
Till kallelsen skall kopplas inbetalning av medlemsavgift och ev. förändringar av epost
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8. Övriga ärenden
Disskuterades temadagar med olika innehåll för att inspirera medlemmar. Kanske efter Södra
Östersjöns vattendelegations prioritering.
1. Övergödning
2. Säker dricksvattenförsörjning
3. Miljögifter
4. Vandringshinder
Styrelsen vill gärna också prioritera brunifiering även om den verkar ha klingat av något

9. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 26 mars och Au till den 16 mars, båda med start klockan
17.00 i Osby
10. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade för visat intresse.

Agne Andersson, sekreterare

Roland Sandelin, Ordförande

Anna Ralsgård, Justerare
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