
  Date 2011-05-11 
  1(4) 

 
 

 
 
 

Protokoll från årsmöte för vattenrådet Ljungbyån 
 
 

1. Mötets öppnande 
 
2. Val av mötesordförande och sekreterare 

Mats Larsson 
Pernilla Landin 
 

3. Mötets behörighet 
Godkänt 

 
4. Val av två personer att justera protokollet 

Cathrine Johansson 
Lars Elfverson 
 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse  
Årsberättelsen godkändes. Årsberättelsen ligger som bilaga i detta dokument. 

 
6. Ekonomisk berättelse  

Startbidraget från vattenmyndigheten har använts á 50 000. 
 

7. Revisorernas berättelse 
Inga revisorer har tittat på det gångna året, pga. att vattenrådet ej varit bildat. 

 
8. Ansvarsfrihet. 

Interimsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

9. Fastställande av stadgar 
I § 8 läggs texten 0-10 ersättare till samt styrelsen utser. 
§ 8 Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för vattenrådets medlemsmatrikel, bidragsansökningar, beslut 
som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen skall bestå av 5-10 ledamöter samt 
0-10 ersättare. Vid årsmöte utses ordförande och styrelseledamöter. Styrelsen utser inom 
sig vice ordförande, styrelsen utser kassör, sekreterare och arbetsgrupper. 
Styrelsen bör så långt som möjligt avspegla olika medlemsgrupper/intressen.  
Styrelsen beslutför då minst hälften av antalet valda ledamöter är närvarande och vid 
möten ska protokoll föras. 

 
10. Med nämnda förändringar godkänns stadgarna.  

 
11. Val av styrelse 

A) Antal styrselsledarmöten 
8 st 
B) Val av ledarmöten 
Lars Elversson, LRF 
Bo Nyman, Södra 
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Håkan Abrahamsson, Markägare 
Hans Nilsson, Flygfors Samhällsförening 
Andres Karlsson, Fisketurism 
Kerstin Ahlberg, Kalmar kommun 
Mats Larsson; Nybro kommun 
Ann-Marie Petersson, Södemöre pastorat 
C) Antal ersättare 
5 st 
D) Val av ersättare 
Mats Olsson, LRF 
Leif Hjärtstrand, Nybro kommun 
Cathrine Johansson, Södra 
Styrelsen utser ersättare för Kalmar kommun samt Södemöre pastorat. 
 

12. Val av ordförande bland ledamöter 
Mats Larsson valdes som ordförande. 

 
13. Val av revisorer 

Valberedningen arbetar fram namnförslag på revisorer. 
 

14. Val av valberedning 
A) Antal ledamöter 
3 st 
B)Val av ledamöter 
Susanna Minnhagen 
Marie Isaksson 
Carl-Johan Månsson 
C) Val av sammankallande 
Susanna Minnhagen 
 

 
15. Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 

Delta i diskussioner med vattenmyndigheten 
Informera om vattenrådet 
Vattendragsvandring 
Samverkan med intressenter inom avrinningsområdet 
Utveckla hemsida, skapa förståelse för hur avrinningsområdet ser ut och vilka 
intressen som finns i området, informera om vattnets värde, initiera åtgärder mm. 
Verksamhetsplanen godkändes. Planen ligger som bilaga till detta dokument. 

 
16. Informerar från Kalmarsunds kustmiljögrupp 

Susanna Minnhagen och Göran Fahlberg berättade att Kalmarsunds kustmiljögrupp 
har arbetat sedan 2008 med ett projekt gällande åtgärder för kusten, 2011 löper 
projekttiden ut. 
I Kalmarsunds kustmiljö ingår 18 enskilda föreningar under åren har man genomfört 
kustförbättrande åtgärder för ca 2 miljoner kronor. Musselodling, vassklippning och 
gäddprojekt är några av åtgärderna som genomförts utöver detta har  
man genomfört  
• våtmarksprojekt 
• Förbättrat badvikar 
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• Bilda ett nätverk som verkar för en bättre kustmiljö 
• informationstillfällen för att utbilda föreningar och allmänhet om rätt åtgärder för 

kustmiljön 
• insatser för ökad tillgänglighet av kuststräckan 

 
När projekttiden löpt ut finns fortfarande maskinpoolen kvar som köptes in i samband 
med ovan nämnda åtgärder. Hur man ska nyttja utrusningen och vem som får nyttja, 
service av utrustningen, förvaring mm måste diskuteras vidare.  
 
Carl-Johan har försökt att hitta kustmiljörepresentant men ej lyckats, styrelsen 
beslutade att de ska leta vidare efter en kustmiljörepresentant. Representanten skulle 
kallas till de arbetsgruppsmöten som hålls i vattenrådet för Snärjebäcken – 
Törnebybäcken. 
I samband med Snärjebäcken – Törnebybäckens vattenråds årsmötet beslutade att en 
arbetsgrupp skulle bildas med fokus på Kustmiljö för att få en helhet i 
avrinningsområdena och för att tillvara ta nätverket som finns i Kalmarsunds 
kustmiljögrupp. 
 
Susanna berättade att man gjort två ansökningar till Naturvårdsverket gällande 
havsmiljöanslaget.  
•  Fiskprojekt – en del är att förbättrar förhållandena för fisken att ta sig fram i 

bäckar och åar åtgärderna består bland annat av att skapa vandringsleder och 
omlöp en annan del är att minska fiskbeståndet av ex spigg till förmån för ex 
gädda, öring mm. 

• Åtgärder mot övergödning med fokus på jordbruk 
Susanna hör av sig så snart besked kommer från Naturvårdsverket. 
Powepointpresentationen ligger som bilaga i detta dokument. 
 

17.  Övriga frågor 
A) Kustmiljöföreningarnas involverande i vattenrådet 
läs under punkt 15. 
B) Den fortsatta driften av vattenrådet 
Kalmar kommun erbjuder hjälp med sekretariatsfunktionen. Förslaget tillstyrks. 
Förslaget ligger som bilaga till detta dokument. 
C) Medlemsavgift 
Förslag att ingen medlemsavgift skall tas ut under detta år samt att frågan åter 
behandlas vid nästa årsmöte. Förslaget tillstyrks. 
D) Ann-Marie berättade att Södemöre pastorat redan idag har ansökt och fått pengar 
från LIDEL för två projekt. 
1) vandringsled ut med Ljungbyån (motionsslingan, kranklösa) är på väg att startas 
upp . 
2) Pilgrimsled från Kolboda till Sankt Sigfrids källa. 
 
En hemsida för vattenrådet för Ljungbyån ska framställas och då kommer projekt som 
Ann-Marie berättade om att kunna presenteras på denna sida 

 
17.  Mötets avslutande 
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Kalmar 11/5-2011 
Sekreterare 
 
 
Pernilla Landin 

 
Justerare:   Justerare: 
 
 
 
Lars Elfverson   Cathrine Johansson 
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