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Tid: 2019-09-30, 10.00-12.00 
Plats: Folkets Hus, Uddevalla 
 

 

 
§ 1 Mötet öppnas och röstberättigade ersättare bestäms 
 
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Val av sekreterare och justerare för mötet 

Styrelsen utser Ingela Sörqvist till sekreterare och Bo Svärd till justerare. 

§ 3 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkänns. 

 

Beslutande Boel Lanne, Ingela Sörqvist, Gunilla Magnusson, Bo Svärd,  

Sofia Stengavel (tidigare Ström),  

Ej närvarande 
styrelseledamöter 

Niclas Åberg, Lars Tysklind, Anna Selse, Agneta Stenberg (ersättare), 

Roland Utbult (ersättare) 

Övriga deltagare Beatrice Alenius 
Ordförande Boel Lanne 
Justerare Bo Svärd 
Sekreterare Ingela Sörqvist 
Underskrifter:  
Sekreterare  

 
 

Ordförande  
 
 

Justerare  
 
 

Protokoll 

Styrelsemöte 
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§ 4 Föregående protokoll, ersättning ledamöter 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Beslutad vattendragsvandring i höst är ej genomförd. Sofia kontaktar Niclas Åberg för att 

undersöka om det kan genomföras. 

Vi går igenom beslutade arvoden:  

Ordföranden 10 000 kr/år (engångssumma) 

Styrelsemedlemmar och ersättare vid deltagande vid styrelsemöte 1 000 kr/möte 

Styrelsemedlem som skriver protokoll får för denna uppgift extra 1 000 kr/möte 

Resekostnader ersätts. 

För styrelsemedlem som erhåller lön vid mötena kan löneutbetalande organisation erhålla 

arvoderingen dvs den tillfaller inte styrelsemedlemmen. 

Boel tar fram blankett för arvode och reseersättning som fungerar för GRs administration. 

 

Styrelsen beslutar att: 

 Sofia kontaktar Niclas ang. vattendragsvandring 

 Boel tar fram blankett för arvode och reseersättning  

 

 

§ 5 GR, div. uppdateringar (nytt (flerårigt)avtal på g, web Vattenråd i väst/Vatten i väst) 

Boel informerar att GR vill ha ett nytt flerårigt avtal för hantering av VRBK.  

Monica Dahlberg arbetar fortsatt med att få till en gemensam webbsida för vattenråd och ev. 
vattenvårdsförbund. Bo uppdaterar sig ang. detta då han i närtid träffar Monica. 

 

§ 6 Ekonomi, VRSV, VRBK 

Boel går igenom det ekonomiska läget.  

VRBK har tappat kontakten med fiskareorganisation som är en av våra medlemmar efter 
deras omorganisation. Boel kontaktar SFPO (Sveriges Fiskares Producent Organisation) 
angående detta. Beatrice försöker hitta möjlig kontaktperson på SFPO. 

Styrelsen beslutar att:  

 Boel kontaktar SFPO 
 Beatrice söker kontaktperson på SFPO 
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§ 7 Information och önskemål från Länsstyrelsen, Beatrice Alenius  

Statusklassingen för vattenförekomster är nu inlagt i VISS. I nov 2020 planeras samrådsmöte för 
åtgärder och statusklassning.  

Nya kriterier gör att statusklassningen skiljer sig åt jämfört med tidigare. Utbildning av 
vattenråd bör ev. göras ang. dessa nya kriterier. 

Ingemar Andersson på HaV är kunnig när det gäller bryggor och hydromorfologi om vi behöver 
information/kunskap kring detta. 

Plantering av ålgräs har gjorts på ett 1600 m2 stort område utanför Gåsö, Lysekils kommun. 
Planteringen har bl. a gjort i schackmönster. En mindre plantering har även gjort i Kosterhavet.  

 

§ 8 VRSV 

Vi enas om att nästa träff för de ”rinnande” vattenråden ska handla om statusklassning. 
Sofia kontaktar Terje på GR för planering. 

Styrelsen beslutar att: 

 Sofia kontaktar Terje om träff för VRSV 
 

§ 9 Båtrampsprojektet = Båtplats på land 

Boel uppdaterar om vad som hänt sedan maj. Bl. a har projektet deltagit i Västerhavsveckan 
”Öppet Varv”. Projektet avslutas i sin helhet den 15 nov 2019, även om det finns möjlighet att 
fortsätta projektet för VGRs medel t o m sista dec 2019. 

Boel och Per har vid heldagsuppdrag haft kostnader för lunch. Om inte projektmedel täcker 
dessa kostnader tar medel från VRBK.   

Vi tycker det är god ide’ att vara med på båtmässan i Göteborg februari 2020. För kostnader i 
samband med detta använder vi egna medel från VRBK. Boel undersöker om vi kan dela monter 
med t ex Länsstyrelsen (kontaktperson Lars Molander/båtmiljö) eller Havsmiljöinstitutet. 

Ny rapport från Göteborgs universitet om fritidsbåtars påverkan på miljön släpps i dagarna. 
Boel/ Per bevakar om projektet kan finnas med om det blir någon konferens med anledning av 
denna rapport. 

Styrelsen beslutar att: 

 Lunchkostnader bekostas av VRBK om de inte täcks av projektmedel 
 Boel följer upp möjligheten att delta i Båtmässan 2020 
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§ 10 Gemensamt seminarium med BVVF 

Terje håller i detta och seminariet kommer att handla om hur näringstillförsel och miljögifter 
påverkar ålgräs och alger. Föreslagen plats för seminariet är Havets hus i Lysekil och VRBK 
bidrar med medel. 

Vi tycker seminariet ska hållas i början av nästa år. Vi listar möjliga föreläsare; Per Moksnäs -  
ågräs och övergödning, Jessica Öberg – nya kriterier och klassning, Kjell Nordberg – 
sannäsprojektet, Fredrik Larsson – musslor och rening, Elisabet Brock – odling av 
alger/Kosteralg.  

Boel kontaktar Terje och framför våra idéer.  

Styrelsen beslutar att: 

 Boel återkopplar till Terje 

 

§ 11 Kommande möte 2019  

Nästa styrelsemöte hålls den 6 dec kl 10-12. Vi ses i lokalen på Junogatan, Uddevalla. 

§ 12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§ 13 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet 

 

 


