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Protokoll från årsmöte Ljungbyåns Vattenråd , den 13 mars 2013  kl. 
19:00, Olofsgården, Trekanten 

 
Närvaro:  Se deltagarlista, bilaga 1 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 
Sittande ordförande Mats Larsson och sekreterare Susanna Minnhagen 
 

3. Mötets behörighet 
Utsänt 2 veckor innan årsmötet. Ja mötet är utlyst enligt stadgarna. 
 

4. Val av två personer att justera protokollet 
Bo Nyman och Kerstin Ahlberg valdes som justerare. 
 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse : Verksamhetsberättelsen godkändes, bilaga 2 
 

6. Ekonomisk berättelse:  Styrelsen redovisade för kassören, bilaga 2, sida 2 
 

7. Revisorernas berättelse 
Revisorn Susanna Minnhagen godkände den ekonomiska redovisningen och föreslog 
styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 

8. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för redovisad period: 
 

9. Val av styrelse 
Årsmötet gick efter valberedningens förslag, även ersättarna valdes nu på 2 år. 
Val av antal ledamöter: 8 
 
Val av ledamöter för 2 år, 2013 -2014: 
Kerstin Ahlberg  – omval 
Bo Nyman – omval 
Ann-Marie Petersson – omval 
Henry Islo – nyval 
 
Val av ledamöter för ett år 2013:  
Jessica Rydell – nyval 
Nybro kommun representant - nyval 
Representant för Nybro kommun är numera vakant. Den nya styrelsen får adjungera 
en Nybro-representant vid ett kommande styrelsemöte. 
 
Sittande för ytterligare ett år: Håkan Abrahamsson och Lars Elfversson 
 
Val av ersättare för 2 år: Catharina Johansson (suppleant för Bo Nyman), Majvor Olsson 
(suppleant för Ann-Marie Petersson). 
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Ersättare för ett år: Mats Olsson (suppleant för Lars Elfversson), Leif Hjärtstrand (suppleant 
Nybro kommun) 
 

10. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för ett år: Jessica Rydell 
 

11. Val av revisorer:  Camilla Quist, ersättare: Susanna Minnhagen 
 

12. Valberedning: Val av ledamöter:  Anna Carnelius (Kalmar kommun), Jessica Dahl (Nybro 
kommun). Val av sammankallande i valberedningen: Anna Carnelius 

 
13. Styrelsens förslag på verksamhetsplan:  

- delta i världsvattendagen 
- anordna 2 vattendragsvandringar varav en tillsammans med Skogsstyrelsen. (1 vid 

Målerås/Barkeström och 1 vid kvillen i Kristvallabrunn),  
- göra fält/studiebesök,  
- titta närmare till fiskekologin i nedre delen av Ljungbyån och om möjligt göra konkreta 

åtgärder,  
- delta i diskussion och framtid i recipientkontroll i Ljungbyån, bland annat undersöka  att 

engagera volontärer/fiskare/skolor. 
- ha möten och diskussion med länsstyrelsen om ovanstående,  
Planen godkändes 
 

14. Övriga frågor 
Olika nya arbetsgrupper/fokusområden för kommande året föreslogs: 

• arbeta med vattenreglering för att förebygga översvämningar. 
• diskutera vattenpåverkan av kallhygge i skogsverksamhet med markägaren 
• hålla fler (spontana) möten med allmänheten 
• barriär mot föroreningskällan/deponi i Flerohopp 

Mats avtackades med en blombukett. 
 

15. Mötets avslutande 
 
Datum 26 mars 2012   Datum 
 
 
    
Sekreterare    Ordförande  
Susanna Minnhagen   Mats Larsson 

 
Datum    Datum 
 
    
    
Justerare    Justerare  
Kerstin Ahlberg   Bo Nyman 


