Protokoll Årsmöte Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd
23 mars 2019, Mötesplats Pukeberg, Nybro
Närvarande: Roland Williamsson, Thomas Emrin, Stephan Quist, Harald Persson, Lennart Storm, Linda Olsson,
Renate Foks
1. Mötets öppnande
Ordförande Roland Williamsson öppnar årsmötet.
2. Val av mötesordförande och sekreterare
Sittande ordförande Roland väljs till ordförande och till sekreterare väljs Renate.
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
Stephan Quist och Thomas Emrin utses att justera årsmötesprotokollet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Efter deltagare läst och ställt frågor om verksamhetsberättelsen godkänns den och läggs till
handlingarna (bilaga 1).
6. Ekonomisk berättelse
Renate redovisar den ekonomiska berättelsen, som godkänns och läggs till handlingarna
(bilaga 1).
7. Revisorernas berättelse
Roland läser upp revisorsuppleantens revisionsberättelses där hon godkänner den
ekonomiska redovisningen och föreslår att årsmötet ska fastställa resultat- och balansräkning
samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet (bilaga 2).
8. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för redovisad period.
9. Val av styrelse
Antal styrelseledamöter: 9
Årsmötet antar nya styrelsen efter valberedningens förslag (bilaga 3).
10. Val av ordförande för ett år bland styrelsens ledamöter
Roland Williamsson väljs till ordförande.

VATTENRÅDSKANSLI: Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Box 611, 39126 Kalmar
BESÖKSADRESS: Rådhuset på Stortorget
Renate.Foks@kalmar.se
0480 450173
www.vattensamling.se

11. Val av revisor för ett år
Rolf Johansson väljs om som revisor och Inez Gunnarsson som suppleant.
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12. Valberedning
a. Antal ledamöter
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
b. Val av ledamöter
Renate Foks, Lars Larsson och Björn Cedergren omväljs till valberedning.
c. Val av sammankallande i valberedningen
Renate Foks omväljs till sammankallande i valberedningen.
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Ordföranden presenterar förslaget till verksamhetsplan för Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd
och budget för 2019 fastställs. (bilaga 4)
14. Övriga frågor
- Linda Olsson kommer få en ersättare under ett år, hon heter Charlotte Andersson.
- Hultebräans fiskevårdsområde har anmält intresse bli medlem och blir inbjuden till ett
styrelsemöte
- Bo Nyman och Lennart Storm avtackades
15. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet och tackar deltagarna.

Sekreterare

Ordförande

Renate Foks

Roland Williamsson

Justeras:

Thomas Emrin

Stephan Quist
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Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Roland Williamsson.
Ledamöter: Daphne Thuvesson (vice ordf), Lennart Storm, Harald Persson, Bo Nyman, Jan Andersson,
Sune Jonsson, Anna Carnelius och Thomas Emrin.
Ersättare: Aron Cedergren, Cathrine Johansson, Linda Olsson, Sven Fredrikson, Anders Franzén, Anders
Gratte, Karin Nilsson och Erland Patrikson.
Organisation:
 Vattenrådets kansli finns på Kalmar Kommun. Renate Foks är samordnare och föreningens kassör
och sekreterare.
 Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten.
Samverkan och samråd:
Styrelsen har erhållit bidrag från Vattenmyndigheten (VM) för samrådsmöten som organiserades
tillsammans med Ljungbyåns vattenråd i Ljungbyholm och i Nybro. Ett gemensamt samrådsyttrande
skickades in 27 april och finns på http://www.vattensamling.se/vattenrad/samrad/
Information och utbildning:
 Vattenrådet organiserade Höstbål för Östersjön vid Hagby Norra fiskeläge
 Vattenrådets medlemmar har haft möjlighet att utbilda sig inom vattenprovtagning och analyser. TilI
styrelse för vattenrådet har Erland Patrikson utbildad sig.
Ostkustens Vattensamling / Information och utbildning.
Genom Ostkustens Vattensamling, samverkan med Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd,
har vattenrådet:
 skickat nyhetsbrev till intresserade och informerat om arbetet på hemsida www.vattensamling.se
 skapat en facebooksida www.facebook.com/vattensamling. En arbetsgrupp lägger ut event och
skriver inlägg med vattennyheter, tips och goda råd. Januari 2019 hade 85 personer gillat sidan. Med
annonser om samrådsmötena och projektet levande vattendrag har vi nåd över 4000 personer.
Eventen delas också i andra grupper.
 drivit skolprojektet Vattendetektiver/WaterWatch tillsammans med Kalmar kommun. Projektet
utbildar lärare och organiserar utedagar och fältstudier för skolorna. Under 2018 organiserades 2
utbildningstillfälle för lärare, 3 exkursioner och 3 skolbesök/utedagar.
 presenterat vattenrådets arbete under Kalmarsundsveckan, Södra Skogägarens skogsdag och deras
temakväll om Skog och Vatten.
 beslutat att ett informationspaket ska tas fram för att marknadsföra vattenrådens arbete med bl.a.
den nyutkommen vattenrådsfilmen, presentationsmaterial, rollupps och profilkläder.
 deltagit i studiebesök till åtgärdsarbete i Emån med Emånförbundet och Kalmarsundskommissionen
 organiserat årsmöte och vattendag i anslutning till världsvattendagen 2019

fortsättning verksamhetsberättelse 2018
Utredningar:
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Bidrag har erhållit för att utreda sedimentföroreningar i Halltorpsån. Sedimentprovtagning
genomfördes och resultatet diskuterades. Resultat visar inte på några högre halter i sedimentet
denna gången. Frågan om var höga halter 2016 kommer ifrån återstår

Åtgärder och uppföljning:
I projektet Levande vattendrag har under 2018 flera biotopåtgärder genomförts. Medlemmar från
vattenrådet har deltagit i levande vattendrags styrgrupp, referensgrupp samt arbetsgrupper
Utredningar och åtgärder genomfört 2018 vid Hagbyån och Halltorpsån:
 Anläggande av fosfordamm/våtmark vid Igelösa
 Strömstareholkarna är uppsatta och kommer följas upp.
 Utrivning av mindre hinder vid Långaström och Västergårdarna och uppströms Inges damm
 Inventering av vattennära insektsmiljöer längs med del av Hagbyån. Förslag att göra åtgärder väntas
in.
 Elprovfiske i utvalda lokaler
 Lösningar för fiskvandring till Väntorp och Lindforsen togs fram och diskuterades.

Ekonomisk berättelse 2018
Ingående belopp 1 jan 2018:

+ 65169

Inkomster 2018:
Årsbidrag (25% fran 2017 och 75% 2018):
Extra bidrag samradsmote
Extra Bidrag Utredning Halltorpsan

+40.000
+10000
+25000

Utgifter 2018:
Övriga utgifter gemensam (lokal, hemsida, annonser)
Lön samordnare gemensam (ej projekt)
Övriga utgifter, fika
Projekt utredning (analyser)
Projekt utredning (lön)

- 6433
- 40100
-869
- 8556
- 14000

Resultat 2018:

+ 5042

Tillgangligt belopp 31 dec 2018:

+ 70211
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Bilaga 2:
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Bilaga 3: Valberedningens förslag 2019
Valberedningen var Renate Foks (sammankallande), Lars Larsson och Björn Cedergren.
Val av årsmötesordförande: Roland Williamsson
Val av årsmötessekreterare: Renate Foks
STYRELSEN:
Avstår från uppdrag som ordinarie ledamot, Bo Nyman, Lennart Storm, Anna Carnelius.
Antal ordinarie styrelseledamöter 2019: 9
Omval ordinarie medlemmar för två år:
Roland Williamsson, repr LRF
Daphne Thuvesson
Thomas Emrin
Nyval:
Frida Jonsson, politiker repr, Kalmar kommun
Fyllnadsval för 1 år:
André Torstensson, repr SÖDRA
Kenneth Petersson , politiker repr Nybro kommun
Kvar för ett år:
Jan Andersson
Sune Jonsson, repr Nedre Hagby FVF
Harald Persson, repr Kalmar vatten
Val av ordförande för ett år: Roland Williamsson
Antal ersättare 2019: 9
Omval ersättare två år:
Aron Cedergren, repr LRF
Karin Nilsson
Linda Olsson, repr Nybro kommun
Nyval:
Anna Carnelius, repr. Kalmar kommun
Stephan Quist, politikerrepresentant, Kalmar kommun
Kvar för ett år:
Sven Fredrikson
Anders Franzén
Erland Patrikson
Cathrine Johansson, repr. SÖDRA

Val ar revisor: Rolf Johansson, Kastlösa, Val av revisorsuppleant: Inez Gunnarsson, Slakmöre
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Bilaga 4: Verksamhetsplan 2019
Vattenrådets vision och långsiktiga mål
Vattenrådets syfte är att vara ett samverkansorgan för att skapa samsyn och främja en god vattenhushållning, en god
vattenkvalitet och långsiktig biologisk mångfald.

Vattenrådet vill uppnå visions mål genom ett aktivt deltagande och samarbete bland alla berörda
aktörer/intressen.

Genom att skapa en plattform där många olika intressen möts, skapas en plats för dialog, nya kunskaper
och erfarenhetsutbyte.

Vattenrådet vill öka kunskap och främja kommunikation mellan ansvariga myndigheter och berörda aktörer
kring vattenfrågor i avrinningsområdet.
Långsiktiga mål:
1. Vattenrådet har förbättrat samarbete mellan myndigheten och andra organisationer i verksamhetsområdet.
2. Vattenrådet har ökat kunskap om och skapat samsyn kring vattenhushållningsfrågor i avrinningsområdena.
Kunskap om vattenflöden, reglering, magasinering och sammanhang mellan mark- och vattenanvändning i
våra områden har ökat
3. Vattenrådet genomför och är rådgivare för (småskaliga) åtgärder för ett bättre vatten.
4. Allmänheten har bättre kännedom om vattenrådet och vattenvårdsarbetet. Specifik har vattenrådet ökat
engagemang och kunskap hos skolelever och skolpersonal.

Samverkan (mål 1 och 2)
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 Ljungbyåns och Norra Möre Vattenråd (Ostkustens Vattensamling).
Information och utbildning (mål 2 och 4)
Vattenrådet informerar och utbildar medlemmar, markägare och allmänheten om vattenförvaltning,
problem och lösningar samt verkar för ökat engagemang i frågorna.
Under 2019 kommer vattenrådet:
1. Bevaka vattenfrågor, informera om vattenrådets verksamhet och bjuda in medlemmar att delta i
aktiviteterna. Information delas genom epost, nyhetsbrev, facebooksida och hemsida
www.vattensamling.se.
2. Öka kunskap om vattenfrågor, genom att bjuda in experter och göra studiebesök. Framför allt kring
vattenhållande åtgärder som motverkar torka och översvämningar.
3. Ta fram ett informationspaket för att marknadsföra vattenrådens arbete med bl.a. den nyutkommen
vattenrådsfilmen, presentationsmaterial, rollupps och profilkläder.
4. Organisera en publiksaktivitet som visar upp åtgärderna i projektet levande vattendrag.
5. Delta i andra publiksaktiviteter och informerar om vattenrådets arbete
6. Organisera Höstbål för Östersjön.
7. Organisera en strandsstädning tillsammans med Kalmar kommun
8. Organisera ett event under Earth Hour 2019 tillsammans med Nybro Kommun
9. Delta i skolprojektet Vattendetektiver / Water Watch. Fler exkursioner, utbildningar och utedagar
kommer organiseras. Vattenrådets medlemmar bjuds in att delta i en vattenträff (Water Match) med
skolor, myndigheterna och experter.
Åtgärder och uppföljning (mål 3)
Under året 2019 kommer de sista åtgärder i projektet Levande Vattendrag genomföras: bl.a. skapa
vattennära naturmiljöer samt manuell återställa mindre hinder. Vattenrådet representeras i projektet
styrgrupp och arbetet får stöd av olika tillfälliga arbetsgrupper. Under 2019 och 2020 kommer åtgärder
följas upp. Nya projekt formuleras och finansiering kommer sökas.
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Budget 2019
Inkomster 2019:
Årsbidrag (25% 2018 och 75% 2019)
Strandstadningsbidrag
Utgifter 2019:
Lon samordnare
Kvar projekt utredning 2018
Övriga kostnader:
Kostnader som delas med de andra 2 vattenrad:
Hemsidan och vattenradskartan
Vattenrådsfilm (kvar från 2017)
Diverse: Fika, arsmote, lokalhyra
Resultat:

+40000
+10000
- 40000
- 2455
-1500
-3200
-3000
-155

