
 

Protokoll sammanträde den 2 mars 2017 i Osby 2:17  

Närvarande: Roland Sandelin, Christer Jönsson, Christer Neideman, Anna Ralsgård, Lena 

Athley, Glenn Oredsson och Agne Andersson 

Frånvarande: Gunlög Sthen, , Sven G Nilsson, Johan Tielman, Lars Johnsson, Arne Lundin och 

Cicilia Axelsson 

1. Ordföranden hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Till att justera protokollet valdes Christer Neideman. 

4. Inför årsmötet. Beslutades:  

att Lena tar kontakt med revisorn om vi är momsredovisningsskyldiga. 

att Agne ordnar fika till 25 personer 

att föreslå årsmötet att körersättning utgår till sekreteraren efter medgivande ev 

ordföranden 

att föreslå en stadgeändring om revision § 9 

att ordföranden skickar en aktuell medlemsmatrikel till sekreteraren. 

Att Agne tar kontakt med Anders Ekstrand och Patrik Svensson om bildvisning på 

årsmötet.  

5. Förra protokollet genomgicks och lades till handlingarna med följande kommentar. 

Se § 9. Driveå. Sven redogjorde för strandängar i Virestad som på grund av rensningar 

i vattendraget blivit torra. Området är skyddat genom natura 2000. Frågan är 

kvarstår och Sven ombedes förbereda ärendet för beslut. 

6. Agne redogjorde för resultaten från kvicksilveranalysen. Vi kan konstatera att sjön 

Möckeln mår bra. Högsta värdet var 0,650 mg/kg och lägsta 0,270. Fler riktvärden 

behövs och föreslås genomföras via verksamhetsplanen 

7. Beslutades att Agne tillskriver LS i Kronoberg och Älmhults kommun att snarast riva 

en obrukbar kalkdoserare i Brännhultsbäcken. Beslut finns redan men inget händer. 

8. Diskuterades när fakturor till kommunerna skulle skickas för att de ska bli 

röstberättigade under årsmötet. Sekreteraren inväntar svar om moms innan 

fakturorna kan skrivas. 

9. Sekreteraren redogjorde för ett möte mellan LS Kronoberg, Osby- och Älmhults 

kommuner och markägare angående höga näringshalter och översvämningar 

nerströms Älmhults reningsverk. Älmhult avser att anlägga ett större svämplan för att 

bättre kunna ta hand om dagvatten. Koncentrationen av närsalter är svåra att 

hantera utan att tillsätta extra kemikalier då utspädningseffekten inte finns. 

Uppföljning av mötet kommer att ske. 



10. Verksamhetsplan: Beslutades att sekreteraren ser över planen och noterar de saker 

vi arbetat med och fortsätter arbeta med. Tillägg till planen är fler kvicksilveranalyser, 

studieresa för medlemmar till Gullarp- Hasslaröd förslagsvis den 19 maj, planera in 

fler möten med FVO och att hålla hemsidan aktuell. 

11. Övriga ärenden:  

a. Grus till lekbottnar i Hönjarumsbäcken är inköpt. 

b. Christer J redogjorde för kontinuitetsdämme i Ballingstorp- Ottarpssjön där FVO 

är delaktiga  

c. Beslutades att Agne ser till att skyltar med bl.a vår logga tillverkas och sätts upp 

vid Gullarps ängar till en maximumkostnad av 5000 kr.  

d. Glenn lyfte frågan om mikroplast i vatten. Beslutades att lyfta frågan till 

verksamhetsplanen. Information till kommunerna angående mikroplast från 

konstgräsplaner och provtagningar från dessa är högprioriterat. 

12. Nästa möte är årsmötet den 25 april. Styrelsen träffas klockan 17.00 på 

naturbruksgymnasiet i Osby och årsmötet hålls 19.00 

13. Sammanträdet avslutas. 

 

 

 

Agne Andersson sekr.   Justerare: Christer Neideman 

 

  


