
 

 
VATTENRÅDSKANSLI: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Box 611, 39126 Kalmar  
BESÖKSADRESS: Rådhuset på Stortorget 

        Renate.Foks@kalmar.se               0480 450173                 www.vattensamling.se 

 Årsmöte Norra Möre Vattenråd 2018-03-17 Kalmar 
 
Närvarande: Fred Lönnberg, Sune Axelsson, Cathrine Johansson, Kerstin Lönnberg, Cecilia 
Ahlgren, Susanna Minnhagen, Örjan Ivansson, Johan Friis 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Örjan Ivansson 

2. Örjan valdes som mötesordförande och Susanna Minnhagen som sekreterare 

3. Mötets behörighet fastställdes 

4. Sune Axelsson och Fred Lönnberg valdes till justerare 

5. Verksamhetsberättelsen godkändes (bilaga 1).  

6. Ekonomisk berättelse godtogs. (bilaga 2) 

7. Revisorernas berättelse lästes upp av ordförande och godtogs. (bilaga 3) 

8. Ansvarsfrihet beviljades 

9. Valberedningens förslag till ny styrelse godtogs i sin helhet. (bilaga 4) 

10. Revisor Rolf Johansson blev omvald och Inez Gunnarsson som ersättare 

11. Valberedning: Renate Foks, Per Ahlgren, Fred Lönnberg; Sammankallande: Renate 

Foks 

12. Säte är Kalmar kommun 

13. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budet 2018 godkändes (bilaga 1 och 2) 

14. Övriga frågor:  
- Samrådsmöte blir 12 april i Läckeby bygdegård. Mötets förslag är att hålla detta kl 

18:00. Styrelsen ska förebereda lite om vilken verksamhet vattenrådet har och be om 
förslag från de som kommer dit om vad de tycker att vattenrådet kan göra.  Annons i 
tidningen 

- Nästa möte  Tisdag den 24e i Kalmar, mötes förslag är att ha det kl. 18 eventuellt på 
någon bygdegård utanför stan. Öppet möte för att diskutera samrådet. 

- Styrelsemöte: 18 maj 8:00 på morgonen. Överlåter åt samordnaren att boka plats. 
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- Övrig fråga: Vad krävs för att bli medlem i vattenrådet? Man behöver inte 
representera något annat än sig själv, det är inte så formellt. Anmäl intresse till 
samordnaren. 

- Kan man göra något åt biltvättandet på privata uppfarter?  Det är dyrt om varje by 
ska ha en egen spolplatta. Men det finns säkert material att sprida på byn om att det 
är bättre och mer miljövänligt att åka till en biltvätt eller tvätthall. Styrelsen ger 
uppdrag till kommunikationsgruppen att se om det finns färdigt 
informationsmaterial, alternativt ta fram sådant. 

15. Mötet avslutades 

 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

Susanna Minnhagen  Örjan Ivansson 

 

 

 

Justerare   Justerare 

            Sune Axelsson                        Fred Lönnberg 

 

 

 

Bilaga 1: verksamhetsberättelse och plan 

Bilaga 2: ekonomisk berättelse och budget 

Bilaga 3: revisorberättelse 

Bilaga 4: valberednings förslag 
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Bilaga 1 

Verksamhetsberättelse 2017 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Örjan Ivansson .   
Ledamöter: Sune Axelsson (vice ordf.), Olof Engstedt, Lennart Wennmo, Eilert Bergström, Cathrine 
Johansson, Anna Thore, Johnny Blocksjö, , Stefan Brorsson och Weronica Klasson 
Ersättare: Bo Nyman, Ulf Rönner, Ingemar Bernthsson, Anna Carnelius, Cecilia Ahlgren och Kenneth 
Petersson 

 
Organisation: 

 Vattenrådets kansli finns på Kalmar Kommun. Renate Foks är samordnare och föreningens kassör 
och sekreterare. 

 Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten.  
 

Samverkan och samråd: 

 Styrelsen har erhållit bidrag från Vattenmyndigheten (VM) för ett samrådsmöte 2018.  

 Vattenrådet har varit kontaktorganisation kring samordning av vassklippning av ideella 
föreningar. 
 

Information och utbildning: 

 Vattenrådet har skickat nyhetsbrev och informerat om arbetet på www.vattensamling.se .  

 Vattenrådet har deltagit i skolprojektet Vattendetektiver. Projektet fortsätter med stöd av 
SydOst Leader och Europeiska Havs och Fiskerifonden. Under hösten 2017 har en skola besökt 
Rugstorps gård och Snärjebäcken. Under två tillfällen har nya lärare utbildats och flera nya skolor 
har anmält sig. 

 Vattenrådet har hjälpt till att ta fram och marknadsfört ljudvandringen Vattnets Väsen på Stensö. 
Projektet fått stöd från LONA och Kalmar Kommun 

 Den gemensamma arbetsgruppen ”Giftfria Trädgårdar” har under våren organiserat en 
föreläsning och 2 öppna trädgårdar i Kalmar.  

 Vattenrådet har gjort ett studiebesök till möjliga åtgärder vid Törnebybäcken 

 Vattenrådet har organiserat Höstbål i Slakmöre. 

 Vattenrådet har informerat om vattenarbete under Linnéuniversitetet (LNU) sommarkurs vid 
Dragsviken och tagit del av projektets resultat 

 Flera medlemmar i styrelsen har deltagit i en studieresa till Skåne, Höjeåns Vattenråd 

 En arbetsgrupp i Ostkustens Vattensamling har tagit fram förslag för gemensamma utredningar 
och kampanjer. Bidrag har sökt för att utreda näringsproblematik i Snärjebäcken 
 

Studier och bidrag: 

 Vattenrådet har gjort en plan för uppföljning och kartlägga problem näringsläckage i 
Snärjebäckens avrinningsområde. Bidrag har erhållits från VM 

 Vattenrådet har deltagit i samverkan kring Dragsviken och har sökt och erhållit bidrag från VM 
för att finansiera utredningarna som ska göras under ledning av LNU. 
 

Åtgärder och uppföljning: 

 Vattenrådet har samverkat med biotopprojektet Snärjebäcken som syftar på att förbättra 
lekplatser och skapa fria vandringsvägar för bland annat öring. 

http://www.vattensamling.se/
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Verksamhetsplan 2018 

 
Samverkan 
Vattenrådet samverkar med kommuner, länsstyrelsen, vattenmyndigheten och andra vattenråd för 
att byta ut kunskap och erfarenheter. Vattenrådet lobbar för att Kalmar ska få Sveriges bästa 
reningsverk. 
Vattenrådet samverkar med andra vattenråd i projekt och arbetsgrupper, framför allt med Hagbyåns-
Halltorpsåns och Ljungbyåns Vattenråd (Ostkustens Vattensamling) . 

 
Information och utbildning  
Vattenrådet informerar och utbildar medlemmar, markägare och allmänheten om vattenförvaltning, 
problem och lösningar samt verkar för ökat engagemang i frågorna.  
 
Under 2018 kommer vattenrådet: 

 Genom epost och nyhetsbrev informera om vattenrådet verksamhet och bjuda in medlemmar 
att delta i regionala och lokala aktiviteter.  

 Bevaka vattenfrågor och publicera nyheter på hemsidan www.vattensamling.se.  

 Sprida vattennyheter och tips samt engagera en större målgrupp genom att vara aktiv på sociala 
media, främst facebook och genom distans föreläsningar. En gemensam 
arbetsgrupp/kommunikationsgrupp har startats som ska samordna arbetet. 

 Organisera ett samrådsmöte för att samla synpunkter kring Vattenmyndigheternas förslag till 
arbetsprogram, inklusive översikt väsentliga frågor. 

 Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och gör studiebesök i anslutning av 
styrelsemötena.  

 Organisera Höstbål för Östersjön  

 Organisera en Skräpplockardag 

 Fortsätter delta i skolprojektet Vattendetektiver. Vattenrådets medlemar bjuds in att guida 
under exkursionerna, besöka skolor och ge gästlektioner, delta i lärarfortbildningar och utedagar.  
 

Utredningar Snärjebäcken och Dragsviken:  

 Vattenrådet vill genom en serie täta provtagningar identifiera eventuella problemområden eller 
aktiviteter i Snärjebäckens avrinningsområde och därmed identifiera marker/aktiviteter som 
behöver extra fokus i åtgärdsarbetet. Samtidigt bidrag projektet till att öka kunskap om 
vattenövervakning hos vattenrådet. Ta fram provtagningsplan, utbildning, provtagning och 
sammanställning 

 Vattenrådet deltar också i Dragsviksprojektet, under ledning av Linnéuniversitetet.  
 

Åtgärder och uppföljning  

 Vattenrådet fortsätter med samordning av åtgärdsarbetet och vassklippning i ideella föreningar i 
samverkan med Serviceförvaltningen på Kalmar kommun.   

 Vattenrådet fortsätter stötta biotopåtgärdsprojektet i Snärjebäcken i samverkan med 
Sportfiskarna, Hushållningssälskapet och Kalmar kommun.   

 Vattenrådet samarbetar med Kalmar kommun i LOVA-projekt och andra insatser för att få 
jordbrukare att göra åtgärder som minskar näringsläckage till Kalmarsund, med bla idéförslag, 
informationsinsatser och kontaktnätverk. 

 
 

http://www.vattensamling.se/
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Bilaga 2. 

Ekonomisk berättelse 2017 
 
 
Tillgängligt belopp 1 jan 2017:    +  64.970 
 
Inkomster 2017:   
Å rsbidrag (25% fra n 2016 och 75% 2017):   +40.000 
Bidrag Studieresa Ska ne (1/3 av bidraget):    +4.000 
 
Utgifter 2017: 
Kampanj Giftfri tra dga rd (1/3 av kostnaderna):   -3467 
Studieresa (1/3 av kostnaderna):   -5720 
Övriga utgifter 2017  (fika, lokalhyra, hemsida)  - 1863 
Lön 2017      - 33557 
 
Resultat 2017:    -606 
  
Tillgängligt belopp 31 dec 2017:        +64364 

 
Förslag budget 2018 
 
Ingående belopp 1 jan 2018:      + 64364 
 
Inkomster 2018:  

Å rsbidrag (25% 2017 och 75% 2018)    +40000 
Extra bidrag samra dsmo te   +10000 
Extra Bidrag sna rjeba cken   +25000 
Extra Bidrag Dragsviken   +81600 

 
Utgifter 2018:  

Lo n samordnare    -60000 
Kostnader extra bidrag Sna rjeba cken:   -15000 
Kostnader extra bidrag Dragsviken:   - 81600 
Ö vriga kostnader: 
Kostnader som delas med de andra 2 vattenra d: 

Hemsidan och vattenra dkartan -1500 
Vattenra dsfilm (kvar fra n 2017) -3200 

Diverse: Fika, a rsmo te, lokalhyra  -3000 
 

Resultat:      -7700 
Tillgängligt belopp 31 dec 2018:        +  56664 
 
Renate Foks, kassör 
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 

Valberedningensförslag 2018 
Valberedning 2018: Renate Foks (sammankallande), Per Ahlgren, Fred Lönnberg 
 
Årsmöteordförande: Örjan Ivansson 
Årsmötesekreterare: Susanna Minnhagen 
 

Styrelsen: 
 
Avstår från uppdrag som ordinarieledamot: Stefan Brorsson, Johnny Blocksjö 
 
Antal ordinarie styrelsemedlemmar: 10 
 

Omval av ordinarie ledamöter 2 år: 
Sune Axelsson,  Slakmöre 
Olof Engstedt, Sportfiskarna                               
Örjan Ivansson, Rugstorp                             
Kenneth Petersson, repr Nybro Kommun    
Lennart Wennmo, Drag                                        

 
Fyllnadsval för ett år: Sara Paulsson, Kalmar kommun 
 
Kvar för ett år är: 
Anna Thore, Boholmerna                                                              
Cathrine Johansson, repr. SÖDRA       
Eilert Bergström, repr. LRF                        
Göran Fahlberg, Boholmerna                                          

 
Ordförande för ett år: Örjan Ivansson              
 
Avstår från uppdrag som ersättare: Weronica Klasson, 
 
Antal ersättare:  6 
 

Omval för två år:           
Ingemar Bernthsson, Kalmar sportfiskeklubb   
Cecilia Ahlgren, Boholmerna 
 
Nyval för 2 år: Linda Olsson, Nybro kommun 
 
Kvar för ett år:                            
Bo Nyman, repr SÖDRA       
Ulf Rönner, Snäckö 
Anna Carnelius, Kalmar kommun                              

 
Val ar revisor: Rolf Johansson, Kastlösa,  Val av revisorsuppleant: Inez Gunnarsson, Slakmöre 


