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 Protokoll Årsmöte Ljungbyåns Vattenråd 

 26 mars 2017, Rådhuset, Kalmar  
 
 
Närvarande: Ola Jonsson Sennefjord, Aron Cedergren, Lars Elfverson, Bo Nyman, Ann-Marie 
Petersson samt Christina Karlberg. 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Ola Jonsson Sennefjord öppnar årsmötet. 
 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 
Sittande ordförande Ola Jonsson Sennefjord väljs till ordförande och till sekreterare väljs 
Christina Karlberg. 
 

3. Mötets behörighet 
Mötet anses vara utlyst inom tidsfrist, det vill säga minst två veckor innan årsmötet. 
 

4. Val av två personer att justera protokollet 
Aron Cedergren och Ann-Marie Petersson utses att justera årsmötesprotokollet. 
 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Efter att ordföranden läst upp verksamhetsberättelsen godkänns den och läggs till 
handlingarna (bilaga 1). 
 

6. Ekonomisk berättelse 
Ordföranden redovisar den ekonomiska berättelsen, som godkänns och läggs till 
handlingarna (bilaga 2). 
 

7. Revisorernas berättelse 
Revisor Rolf Johansson godkänner den ekonomiska redovisningen och föreslår att årsmötet 
ska fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet (bilaga 3). 
 

8. Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för redovisad period. 
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9. Val av styrelse 

Valberedningen (Renate Foks, Per Ahlgren och Sune Fransson) har lämnat sitt förslag 
till vattenrådets styrelse: 

a. Antal styrelseledamöter 
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fem ersättare. 
 

b. Val av ledamöter för två år (2017-2018) 
Bo Nyman, repr. Södra (omval) 
Ann-Marie Petersson, Svenska kyrkan (omval) 
Stefan Brorsson, repr. Kalmar kommun (nyval) 
 
Kvar ytterligare ett år: Håkan Abrahamsson, Lars Elversson, Ola Jonsson 
Sennefjord, Kenneth Petersson. 
 
Jan-Olof Engdahl har avböjt omval 
 
Val av ersättare för två år: 
Cathrine Johansson, repr. Södra (omval) 
Majvor Olsson, Svenska kyrkan (omval) 
Anna Carnelius, repr. Kalmar kommun (nyval) 
 
Val av ersättare för ett år: 
Weronica Klasson, repr. Nybro kommun (nyval) 
 
Kvar ytterligare ett år: Mats Olsson, LRF 
 
Val av ordförande bland styrelsens ledamöter 
Ola Jonsson Sennefjord omväljs till ordförande. 

 
10. Val av revisor 

Rolf Johansson omväljs till revisor. 
 

11. Valberedning 
a. Antal ledamöter 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. 
b. Val av ledamöter 

Renate Foks, Per Ahlgren och Sune Fransson omväljs till valberedning. 
c. Val av sammankallande i valberedningen 

Renate Foks omväljs att vara sammankallande i valberedningen. 
 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017 
Ordföranden presenterar ett förslag till verksamhetsplan för Ljungbyåns Vattenråd. 
Verksamhetsplanen godkänns och läggs till handlingarna.  
 

13. Årsmötet informeras om studieresan till Skåne och intresserade kan anmäla sig till 
samordnaren 

14. Årsmötet informeras om vattenrådsfilmen. För filmen sökas vattenrådsmedlemmar som vill 
bli intervjuade. Intresserade kan anmäla sig till samordnaren 
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15. Övriga frågor 
Ann-Marie Petersson undrar om vattenrådet sett en skrivelse från Sveriges hembygdsförbund 
till Naturvårdsverket. Årsmötet beslutar att vid nästa styrelsemöte ta upp om vattenrådet ska 
bemöta skrivelsen. 
 
Aron Cedergren tar upp frågan om en ny våtmark/fosforkälla vid Öbbestorp. Frågan tas upp 
vid ett kommande styrelsemöte. 
 

16. Mötets avslutande 
Ordförande Ola Jonsson Sennefjord avslutar mötet och tackar deltagarna. 
 
 
 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
Christina Karlberg  Ola Jonsson Sennefjord 
 
 
Justeras:  
 
 
 
Aron Cedergren  Ann-Marie Petersson 
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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2016-2017 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Ola Sennefjord  
Ledamöter: Lars Elfversson (vice-ordförande), Bo Nyman, Håkan Abrahamsson, Anna Carnelius, Ann-
Marie Petersson, Jan-Olof Engdahl, Kenneth Petersson 
Ersättare: Cathrine Johansson, Mats Olsson, Anders Davidsson, Majvor Olsson 
 
Organisation: 
• Vattenrådets kansli finns på Kalmar Kommun. Renate Foks är samordnare och föreningens kassör 

och sekreterare. 
• Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten.  
• Vattenrådet har jobbat fram ett visions- och måldokument som styr rådets arbete 

 
Samverkan och samråd: 
Styrelsen har skickat samrådsyttranden till Svenska Kraftnät om planerad 400kV-ledning mellan Nybro 
och Ekhyddan.  
Vattenrådet har deltagit i möten med länsstyrelsen angående Ljungbyåns åtgärdsplan 

 
Information och utbildning: 
• Vattenrådets arbete har uppmärksammats på www.vattensamling.se. Protokoll, samrådsyttrande 

och andra dokument finns på hemsidan. 
• Vattenrådet har deltagit i skolprojektet Vattendetektiver. Vattenrådsmedlemmar har guidat i 

exkursioner med skolorna i Ljungbyholm och Nybro. 
• Vattenrådet har informerat allmänheten på vårmarknaden och  Bondens dag i Kalmar.  
• Vattenrådet har uppmärksammat vattenbrist i Ljungbyån via tidningar och TV. 
• Vattenrådet har deltagit i Höstbål för Östersjön i Vita Sand 
• En arbetsgrupp har tagit del av uppläget för vattenväsenvandringar för våren/sommaren 2017 som 

vattenrådet och Kalmar kommun kommer hålla i. 
 
 
Åtgärder och uppföljning: 
• Vattenrådet har testat ett nytt IT-verktyg för kartläggning och planering av åtgärder. (LOVA projekt)  
• Vattenrådet har gjort en åtgärdsplan för Ljungbyån (Levande Ljungbyån/Levande Vattendrag). I 

projektet kommer biotopåtgärder utföras som gynnar fisk, fåglar, insekter och kräldjur. Under året 
har vattenrådet, med Kalmar kommun som huvudman, sökt bidrag hos SydOstLeader och SNFs 
Miljöfond (beviljat) och Jordbruksverket (väntar på besked)   

http://www.vattensamling.se/
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Verksamhetsplan 2017 
 
 
Samverkan 
Vattenrådet samverkar med kommuner, länsstyrelsen, vattenmyndigheten och andra vattenråd för att 
byta ut kunskap och erfarenheter.  
Vattenrådet samverkar med andra vattenråd i projekt och arbetsgrupper, framför allt med Hagbyåns-
Halltorpsåns och Norra Möre 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 2017 kommer vattenrådet: 
1. Genom epost och nyhetsbrev informera om verksamheten och bjuda in medlemmar att delta i 

regionala och lokala aktiviteter.  
2. Bevaka vattenfrågor och publicera nyheter på hemsidan www.vattensamling.se och på 

facebooksidan https://www.facebook.com/groups/vattensamling/ 
3. Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och gör studiebesök. En studieresa till 

Skåne planeras i maj. En vattendragsvandring planeras under hösten. 
4. Delta i publika informationsaktiviteter och Höstbål för Östersjön. Undersöka nya kanaler och 

målgrupper för det utåtriktade arbetet. 
5. Fortsätter med skolprojektet Vattendetektiver. Skapa och bygga upp nätverk med skolor. 

Vattenrådets medlemar bjuds in att guida under exkursionerna, besöka skolor och ge gästlektioner, 
delta i lärarfortbildningar och utedagar. (Leaderprojekt, 2017-2018) 

6. Organisera ett antal vattenväsenvandringar i Ljungbyholm tillsammans med Ecocom och Kalmar 
kommun, vår och sommar 2017. (LONA projekt) 

7. Delta i utveckling av en självguidad vatten/naturstig vid Ljungbyån. En arbetsgrupp bidrar till 
innehållet.  

8. Delta i kommunikationskampanj kring Giftfria Trädgårdar, ett initiativ från Hagbyåns-Halltorpsåns 
vattenråd.   

9. Delta i framställande av en film om vattenrådens arbete tillsammans med de andra vattenråden i 
Kalmarsundskommissionen.  

 
Åtgärder och uppföljning  
Under 2017 kommer vattenrådet starta det treåriga biotopåtgärdsprojektet Levande 
Ljungbyån/Levande Vattendrag, bland annat genom att utse en styrgrupp och bilda en referensgrupp. 
Under 2017 kommer biotopplan utvecklas och ett antal mindre åtgärder genomföras. Vattenrådet 
stöttar med idéer, kontakter och praktisk arbete. En vattendragsvandring organiseras i anslutning av 
åtgärderna. 
 
  

http://www.vattensamling.se/
https://www.facebook.com/groups/vattensamling/
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Bilaga 2: Ekonomisk berättelse 2016 
 
 
Tillgängligt belopp 1 jan 2016:    + 56120 
 
Inkomster 2016: AÅ rsbidrag (25% från 2015 och 75% 2016):  +40.000 
 
Utgifter: 
Övriga utgifter 2016  (fika, lokalhyra, hemsida)  - 1 697 
Lön 2016      - 32 284 
 
Resultat 2016:    + 6018  
 
Tillgängligt belopp 31 dec 2016:        + 62138 

 
Budget 2017 
 
Ingående belopp 1 jan 2017:      + 62138 
 
Inkomster 2017:  

AÅ rsbidrag (25% 2015 och 75% 2016)     +40000 
Extra bidrag studieresa Skåne (33%)    + 4000 

 
Utgifter 2017:  

Lön samordnare    -40000 
 
OÖ vriga kostnader: 
Kostnader som delas med de andra 2 vattenråd: 
Hemsidan      -600 
Kommunikationskampanj    -6000 
Vattenrådsfilm    -3200 
Studieresa Skåne    -8000 
 
Div: Fika, årsmöte, lokalhyra  -3000 
 

Resultat:      -16800 
 
Tillgängligt belopp 31 dec 2017:        +  45338 
 
 
Renate Foks, kassör 
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  Bilaga 3: 
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