
 

 
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 1017, 26 mars 2017 
 
Närvarande: Sune Axelsson, Cathrine Johansson, Lars Nettersjö, Lennart Wennmo, Åke 
Persson, Stefan Brorsson och Daniel Graf (sekreterare) 
 

1. Mötet öppnades av vice-ordförande Sune Axelsson i frånvaro av Anna Thore 

2. Sune Axelsson var mötesordförande och Daniel Graf sekreterare 

3. Mötets behörighet fastställdes 

4. Lennart Wennmo och Cathrine Johansson valdes till justerare 

5. Verksamhetsberättelsen godkändes. Det nämns att man vunnit striden mot kreosot i 

elstolpar. Skolexkursioner och åtgärder i Snärjebäcken var en succé. Glädjande att det 

finns fler uttrar i området. (bilaga 1) 

6. Ekonomisk berättelse godtogs. (bilaga 2) 

7. Revisorernas berättelse lästes upp av sekreteraren 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 

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

Foks 

12. Säte är Kalmar kommun 

13. Förslaget om ändring i stadgarna antogs (bilaga 5 och 6) 

Sekreteraren fick i uppdrag att kolla med ”Projekt framtiden” om de kunde utbilda förare 

som kunde köra Truxorn hela tiden för att således undvika skador på maskinen. 
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14. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budet 2017 godkändes 

15. 0 kr i medlemsavgift 

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

17. Årsmötet informeras om vattenrådsfilmen. För filmen sökas vattenrådsmedlemmar 
som vill bli intervjuade. Intresserade kan anmäla sig till samordnaren 
 

18. inga övriga frågor 

19. mötet avslutades 

 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

Daniel Graf   Sune Axelsson 

 

 

 

Justerare   Justerare 

            Lennart Wennmo                        Cathrine Johansson 

 

 

 

Bilaga 1: verksamhetsberättelse och plan 

Bilaga 2: ekonomisk berättelse och budget 

Bilaga 3: revisorberättelse 

Bilaga 4: valberednings förslag 

Bilaga 5: Förslag till stadgarändring 

Bilaga 6: Antagna stadgar efter årsmötet 
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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2016 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Anna Thore 
Ledamöter: Sune Axelsson (vice ordf.), Olof Engstedt, Lennart Wennmo, Eilert Bergström,  
Cathrine Johansson, Örjan Ivansson, Johnny Blocksjö, Anna Carnelius och Kenneth Petersson 
Ersättare: Bo Nyman, Ulf Rönner, Ingemar Bernthsson, Cecilia Ahlgren och Lennart Storm 
 
 
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 samrådsyttrande Svenska Kraftnät om planerad 400kV-ledning mellan Nybro 
och Ekhyddan.  

 
Information och utbildning: 
• Vattenrådet har skickat nyhetsbrev och informerat om arbetet  på www.vattensamling.se .  
• Vattenrådet har deltagit i skolprojektet Vattendetektiver. Vattenrådsmedlemmar har guidat 

under exkursioner för skolorna i Rockneby och Kalmar. 
• Vattenrådet har informerat allmänheten på vårmarknaden och Bondens dag i Kalmar.  
• Vattenrådet har gjort en vattenvandring och med Kalmar kommun samlat in mätdata för att 

kartlägga övergödningsproblematiken i Torsbäcken. 
• Vattenrådet har organiserat höstbål i Slakmöre. 
 
Åtgärder och uppföljning: 
• Vattenrådet har samverkat med biotopprojektet Snärjebäcken som syftar på att förbättra 

lekplatser och skapa fria vandringsvägar för bland annat öring. 
• Vattenrådet har samverkat för att genomföra ett antal åtgärder som minskar näringsläckage till 

sundet (två fosfordammar, en tvåstegsdike och utökat en våtmark)  i Slakmöre/Nyttorp området. 
• Vattenrådskartan: testat IT-verktyget för kartläggning och planering av åtgärder.  

  

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 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) samt Kalmar 
Kustmiljöföreningen.  

 
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 vattenrådet verksamhet och bjuda in medlemmar 

att delta i regionala och lokala aktiviteter.  
2. Bevaka vattenfrågor och publicera nyheter på hemsidan www.vattensamling.se.  
3. Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och gör studiebesök. Studieresa till 

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

målgrupper för det utåtriktade arbetet. 
5. Organisera Höstbål för Östersjön i Slakmöre 
6. 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) 

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

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

 
Åtgärder och uppföljning  
• Vattenrådet kommer arbeta för att ta över åtgärdsarbetet och vassklippning som sker under 

Kalmar Kustmiljöföreningens regi. En arbetsgrupp kommer att inrättas. 
• 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 
och kontaktnätverk. 

• Vattenrådet kommer anordna informationsaktiviteter riktat till markägare för att informera och 
rådge vad man kan göra för att minska näringsläckage till bäckarna och Östersjön. 

 
 
  

http://www.vattensamling.se/
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Bilaga 2: Ekonomisk berättelse 2016 
 
 
Tillgängligt belopp 1 jan 2016:    +  60134 
 
Inkomster 2016: AÅ rsbidrag (25% från 2015 och 75% 2016):  +40.000 
 
Utgifter: 
Övriga utgifter 2016  (fika, lokalhyra, hemsida)  - 2 880 
Lön 2016      - 32 284 
 
 
Resultat 2016:    + 4 835 
  
Tillgängligt belopp 31 dec 2016:        + 64970 

 
Budget 2017 
 
Ingående belopp 1 jan 2017:      + 64970 
 
 
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:        + 48170 
 
 
Renate Foks, kassör 
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Bilaga 3: 
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 Bilaga 4: 

 

 
 
Antal ordinarie styrelsemedlemmar: 11 
 
Ledamöter i tur att avgå:                                   Förslag 
Anna Thore                                                             Omval för 2 år 
Cathrine Johansson, repr. SÖDRA                      Omval för 2 år 
Eilert Bergström, repr. LRF                                  Omval för 2 år 
Johnny Blocksjö                                                     Omval för 2 år 
 
Nyval: 
Stefan Brorsson, repr Kalmar kommun            Nyval för 2 år 
Göran Fahlberg                                                 Nyval för 2 år  
 
Kvar för ett år är: 
Sune Axelsson   
Olof Engstedt                               
Örjan Ivansson                             
Kenneth Petersson, repr Nybro Kommun    
Lennart Wennmo, Drag                                        
 
Ordförande för ett år: Örjan Ivansson              
 
Antal ersättare:  6 
 
Ersättare i tur att avgå:             
Bo Nyman, repr SÖDRA            Omval för 2 år  
Ulf Rönner                                   Omval för 2 år  
 
Nyval: 
Anna Carnelius, repr Kalmar kommun              nyval för 2 år 
Weronica Klasson, repr Nybro komun              fylnadsval för 1 år 
 
Kvar för ett år:                            
Ingemar Bernthsson, Kalmar sportfiskeklubb   
Cecilia Ahlgren 
 
Val ar revisor:  Rolf Johansson, Kastlösa 
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Bilaga 5: 

 

 

Förslag ändring Stadgar Norra Möre Vattenråd, 26 mars 2017 
Antagna stadgar dd 21 mars 2013: 

§1. Namn och verksamhetsområde  

Föreningens namn är Norra Möre Vattenråd. Verksamhetsområde sträcker sig ut över hela 
avrinningsområdet av Törnebybäcken, Åbyån, Surrebäcken, Snärjebäcken och Nävraån-
Danesjökanalen. Därutöver ingår grundvatten och hela kustområdet vid mynningar av dessa 
vattendrag.  

Förslagen ändring: 

§1. Namn och verksamhetsområde  

Föreningens namn är Norra Möre Vattenråd. Verksamhetsområde sträcker sig ut över hela 
avrinningsområdet av Törnebybäcken, Åbyån, Surrebäcken, Snärjebäcken och Nävraån-
Danesjökanalen. Därutöver ingår grundvatten och hela kustområdet från Pataholm till Dunö i 
vattenrådets verksamhetsområde (se karta).  
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Bilaga 6 

Stadgar för Norra Möre Vattenråd 
 

§1. Namn och verksamhetsområde  

Föreningens namn är Norra Möre Vattenråd. Verksamhetsområde sträcker sig ut över hela 
avrinningsområdet av Törnebybäcken, Åbyån-Surrebäcken, Snärjebäcken och Nävraån-
Danesjökanalen. Därutöver ingår grundvatten och hela kustområdet från Pataholm till Dunö i 
vattenrådets verksamhetsområde (se karta).  

 

 

§2. Föreningsform  

Föreningen är en ideell förening.
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§3. Vision och ändamål  

Vattenrådets vision är att vara länken mellan myndigheter och berörda enskilda eller 
samhällsgrupper i vattenförvaltningen. 

Vattenrådet ska  

• aktivt arbeta och ta initiativ för en bättre vattenkvalité för att nå en god ekologisk 
status enligt de krav som ställs i Europeiska Vattendirektiv. Vattenrådet hjälper till att 
ta fram underlag för en välbalanserad förvaltningsstrategi, uthålligt vattenvårdsarbete 
och åtgärdsförslag. 

• värna båda natur- och kulturvärden. 
• aktivt delta i diskussioner med och ge råd till vattenmyndighet och länsstyrelse om 

hur vattenresurser ska och kan hanteras. Inbjuda alla berörda aktörer att delta. 
Vattenrådet ska spegla deras intresse i hela avrinningsområdet och kustområdet. 

• främja informationsspridning, delaktighet och diskussion på den lokala nivån, tex 
bland markägare. Vattenrådet samlas för diskussioner, informationsmöten, aktiviteter 
etc. på styrelsens kallelse. 

§4. Medlemskap och avgifter 

Vattenrådet ska sträva efter att ha medlemmar från så många samhällssektorn som möjligt 
som berörs av vattenfrågor i verksamhetsområdet. Medlemmar kan vara privata intressenter 
och markägare, företag, organisationer och myndigheter, bl.a kommuner. Företag och 
institutioner som har kopplingar till vatten, som t ex vattenvårdsorganisationer, lantbruk, 
skogsbruk, (vattenintensiv) industri och kommuner, bör delta i vattenrådet.  

Efter skriftlig intresseanmälan till styrelsen behandlas och godkänns eventuellt 
medlemskapet. Medlem får utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan till styrelsen. 
Medlemmar som inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas av stämman på 
förslag av styrelsen. 

Medlemsavgiften för vattenrådet kan vara olika för olika typer av medlemmar och fastställs 
årligen vid årsmöte och ska betalas av alla medlemmar. Ansökan om undantag från 
avgiftsskyldigheten ska skickas skriftligt till styrelsen som tar beslut på styrelsens 
sammanträde. 

§5. Medlemsförpliktelser 

Medlem i vattenrådet ska verka för föreningens ändamål, med iakttagande av föreningens 
stadgar, av föreningen eller dess styrelse fattade beslut samt av föreningen ingångna avtal. 

§6. Säte 

Vattenrådet har i början sitt säte vid utvecklingsenheten, Kalmar kommun tills annat är 
beslutat på föreningens årsmöte enligt §14. 
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§7. Styrelsen 

Styrelsen utgörs av en ordförande, en vice ordförande, sekretariat och kassör samt helst en 
representant för varje viktigaste vattendrag/vattenförekomst i avrinningsområde. 
Ordföranden utses för 1 år och övriga ledamöter för 2 år. Ordförande och styrelseledamöter 
väljs vid ordinarie föreningsstämma. Sedan får styrelse själva utse övriga poster, vice 
ordförande utses för ett år. Vid byte bör aldrig mer än hälften av styrelsen avgå samtidigt. 

För att representera samhällsintresse på ett bra sätt bör styrelse ha 7-13 styrelseledamot 
och bör ha minst 1 representant för: 

• Alla kommuner som ingår i verksamhetsområde (Kalmar, Mönsterås, Nybro) 
• Jordbruksintresse genom LRF 
• Skogsbruksintresse genom till exempel SÖDRA 
• Fiskeintresse 
• Näringslivet 
• Natur och miljö genom till exempel Naturskyddsföreningen och/eller 

Kustmiljöföreningar 

Till styrelsen får adjungeras: 

• En representant för Länsstyrelsen i Kalmar län 
• En representant för Skogsstyrelsen 
• Minst en representant för varje arbetsgrupp 

§8. Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder när ordföranden anser att det behövs, dock minst fyra gånger per 
år. Sammanträde ska också hållas när minst hälften av styrelsens ledamöter, med 
angivande av anledning, hos ordföranden begär detta. 

Ordföranden kallar till sammanträde. Kallelse med dagordning ska i god tid före 
sammanträde skickas till ledamöterna på sätt som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Är 
både ordföranden och vice ordföranden förhindrade leds styrelseförhandlingarna av den som 
styrelsen utser. 

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden stöder, utom personval, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning inom 
styrelsen sker öppet. 

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll, som ska redovisa vilka ledamöter som 
tjänstgjort, vilka beslut som fattats och vilka reservationer som anmälts mot besluten. 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 

§9. Arbetsgrupper 

Vattenrådet ska fungera som en paraplyorganisation för lokala arbetsgrupper. 
Arbetsgrupperna svarar för den lokala förankringen, och organiserar sig själva inom ramen 
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för vattenrådet. Styrelsen kallar arbetsgrupper till samlat vattenrådsmöte, men det står varje 
arbetsgrupp fritt att däremellan ha egna möten och komma med förslag till styrelsen. Helst 
har varje arbetsgrupp en representant i styrelses som ansvarar för informationsspridning 
mellan arbetsgruppens och styrelsen. 

§10. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig 

§11. Revisorer 

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar, vilka förvaltas av kassören. 
Två revisorer utses på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. De ska årligen granska 
styrelsens förvaltning och föreningens räkenskap. Revisorns uppgift är att se till att sökta 
bidrag och eventuella medlemsavgifter används till rätt verksamhet. 

§12. Valberedning 

Valberedningen ska arbeta för kontinuitet och förnyelse av styrelsen. Den består av minst 3 
personer fördelad över avrinningsområden och som representerar olika deltagare i 
vattenrådet och ska utses av styrelse enligt reglerna för beslutsmässighet i §8.  

§13. Årsmöte 

Vattenrådets årsmöte skall äga rum på dag och ort som styrelsen bestämmer. Årsmöte hålls 
senast den 31 mars. Föreningens redovisning följer kalenderår, ej bokföringsår.  

Information om tid och plats för årsmöte bör kungöras minst en månad före mötet. Kallelse 
med och föredragningslista till ordinarie årsmöte skall utsändas minst tre veckor i förväg. 
Motioner till årsmöte skall vara inkomna till styrelsen senast 2 veckor innan mötet. Extra 
årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser, revisorerna så kräver eller på skriftlig begäran av 
minst 12 stycken av medlemmarna. På ordinarie årsmöte behandlas följande frågor: 

1. mötes öppnande 

2. val av mötesordförande och sekreterare 

3. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

4. val av 2 personer att justera protokollet 

5. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

6. ekonomisk berättelse för det senaste räkenskapsåret 

7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
räkenskapsåret 

8. fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionen avser 
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9. val av styrelseledamöter 

10. val av ordförande bland styrelseledamöter 

11. val av revisorer 

12. val av valberedning och sammankallande 

13. val av säte 

14. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsåret 

15. fastställande av olika medlemsavgifter 

16. övriga frågor och synpunkter 

17. mötets avslutande 

 

§14. Stadgeändringar 

Stadgarna kan ändras vid ordinarie årsmöte. Ändringar av föreningens stagar om 
föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändringar (§14) och upplösning (§15) krävs likalydande 
beslut på två på varandra följande årsmöte, varav minst ett måste vara ordinarie. Förslag till 
ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förändringar är 
giltiga om de antas av minst två tredjedelar av antalet röster. Då ändringar ska ske, måste 
förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.  

§15. Föreningens upplösning 

Vattenrådet kan upplösas efter omröstning på två på varandra följande behörigen utlysta 
möten, där det av kallelsen till nämnda möten tydligt framgår att detta står på 
mötesdagordningen.  

Länsstyrelsen måste genast informeras om att vattenrådet har upplösts. 
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