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1§. Sammanträdet öppnas och en presentation av den nya styrelsen gjordes.
2§. Till att justera dagens protokoll valdes Anna Ralsgård.
3§. Dagordningen godkändes med tre tillägg under övrigt.
4§. Styrelsens konstituerande:
Ordförande

Roland Sandelin

Vice ordförande

Christer Jönsson

Sekreterare

Agne Andersson

Kassör

Vakant. Lena Ahtley kvarstår tills ny valts.

Till AU valdes ordförande, vice ordförande, sekreterare och framtida kassör
5§. Sjöbergasjön vill ta prover för att följa upp sjöns och våtmarkens status i augusti 2017.
Prov kommer att insamlas för biomassa av växtplankton, mindre & större djurplankton,
klorofyll a och vattenkemi. Vattenprov insamlas över sjöns djuphåla med vattenhämtare från
ytan och bottnen. Bottenprovet tas cirka 0,5 m ovanför sedimentytan. Vid provtagningen
loggas pH, syremättnad, syrgashalt, konduktivitet och temperatur för varje meter med
logger och även ca 0,1 m över bottnen samt i sedimentytan. Siktdjupet mäts med en vit
siktskiva. I den vattenkemiska undersökningen ingår analys av fosfatfosfor, totalfosfor,
nitratkväve, ammoniumkväve, totalkväve, sulfat, totaljärn, grumlighet (turbiditet), totalt
organiskt kol och färgtal. Hässleholm och Hörby är partner.
Beslutades att stödja Sjöbergasjön genom att betala en tredjedel av provtagnings och
analyskostnader 8810 kr. Skulle summan öka är taket 10 000 kronor.
6§. Vi har fått förlängd tid för att genomföra projektet i Hönjarumsbäcken till den 30/10.
7§. Övriga ärenden.
Medlemsinbetalning via hemsidan fungerar inte så vi bör ändra i innehållet. Beslutades att
Agne gör de ändringar som behövs.
Fördämningen av Finjasjön är inte optimal. Förslag från Hässleholms om att dämmet regleras
efter vattenstånd och inte som idag från datum.
Beslut: Beslutades att stödja Hässleholms kommun med tillägget att om så behövs för
fiskvandring eller dylikt kan en sista datum behövas.
Sekreteraren redovisade med bilder hur kraftverket i Spånga (Almaån) fungerat i vår. Ingen
vattenföring har funnits i omlöpet i minst 5 veckor i vår. Villkor finns i vattendom enl. Johan
Wagnström LS muntligen.

Beslutades att sekreteraren tillskriver LS i ärendet och skickar till både Johan Marktorp och
Maria Nitare på LS
8§. Beslutades att höstens sammanträde blir den 23/8, 3/10 och 5/12 alla med start 17.15
på naturbruksgymnasiet i Osby.
9§. Sammanträdet avslutades.

Agne Andersson Sekreterare

Anna Ralsgård Justerare

