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Tid: 2020-09-04 10.00-12.00 
Plats: Via Teams-möte 
 
 

 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Röstberättigade ersättare bestäms. 
Till sekreterare väljs Ingela Sörqvist och justerare Sofia Stengavel. 
 
§ 2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Information Kommande evenemang (deltagande / arrangerande) 

• 10/9 Vattenråden i samverkan – Vattendragsvandring och åtgärder 

Ca 12 personer anmälda hittills. Terje gör ett nytt utskick med inbjudan och program 

som vi uppmanas sprida. 

• 29/9 Maritima klustret Västsverige årskonferens 

tema IT och teknologi för ett hållbart hav Ocean Data for Ocean Health 

https://www.maritimaklustret.se/nyheter/hostens-stora-maritima-event-inom-it-

och-teknologi/. 

Beslutande Ewa Lavett, Ingela Sörqvist, Bo Svärd, Sofia Stengavel 

Ej närvarande 
styrelseledamöter 

Anna Selse, Niclas Åberg, Roland Utbult, David Skälegård Lars Tysklind 

(ersättare), Agneta Stenberg (ersättare) Inge Lövgren (ersättare) 

Övriga deltagare Beatrice Alenius (delar av mötet), Terje Selnes 

Ordförande Ewa Lavett 

Justerare Sofia Stengavel 

Sekreterare Ingela Sörqvist 

Underskrifter:  

Sekreterare  
 

Ordförande  
 

Justerare  
 

Protokoll 

Styrelsemöte 

https://www.maritimaklustret.se/nyheter/hostens-stora-maritima-event-inom-it-och-teknologi/
https://www.maritimaklustret.se/nyheter/hostens-stora-maritima-event-inom-it-och-teknologi/
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• 7/10 VRBK / BVVF gemensamt seminarium – webinarium (förslag program Terje) 

Vi diskuterar förslaget. Terje får hjälp av Beatrice/Ewa att kontakta Per Moksnes.  

 

• 15/10 Fysiska påverkan i Svenska kustvatten – HaV (Båtar på land presenteras av Boel 

och Per Sundberg) Länk till anmälan https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-

karriar/evenemang/fysisk-paverkan-i-svenska-kustvatten.html 

 

§ 4 VRBK 10 år 

Den 1/9 fyllde Vattenrådet 10 år – hur och när skall vi fira detta? 

Vi väljer att skjuta på firandet till nästa årsmöte. Terje lägger ut info om detta på webben 

samt uppdaterar namnen på nya styrelsen på sidan. 

§ 5 Remisser / Samråd / Skrivelser VRBK bör/ska yttra sig i? 

• Remiss Regional Utvecklingsstrategi (RUS) Västra Götaland 2021-2030 (VGR) 

https://www.vgregion.se/rus-remiss 

Havs och kustperspektiv saknas/nedtonat?  Yttrandet ska in senast 30 sept. och vi 

anser att vi ska yttra oss. Ewa skriver ett förslag. GR har skrivit ett yttrande. Terje 

vidarebefordrar det till Ewa. Ewa kollar om länsstyrelsen skriver ett yttrande och om 

vi ska samordna detta. 

 

• Samråd Vattendirektiv och Havsmiljödirektiv (från 1/11 till?) Se under §7 

 

 

• Gemensam skrivelse med Göta Älv VR om LOVA regler, båtlatrin mm (Bo Svärd)?  

Bo informerarom att båtlatriner saknas längs Göta älv och undrar om det finns 

möjligheter att söka medel. Det är inte möjligt att söka LOVA för detta ändamål. 

 

§ 6 VRBK – administrativt 

• Båtar på land – Material från Boel på mejl 
Ewa har tittat på det och ändrat så det inte finns för mycket upprepningar. 
 

• Justering av styrelseprotokoll? Stadgar och praktiken 
Beslut: Tills vidare skickar vi protokollet per mejl och kopia till Terje så han ser att de 
som ska skriva under har godkänt protokollet.  
 

• Resurser (tid och pengar i VRBK) 
Terjes tid, Ewas tid, ersättning till styrelseledamöter som är sekreterare / deltar utan 
ersättning 
Vi bör titta på tidigare protokoll och underlag om ersättning innan vi fattar beslut. 

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/evenemang/fysisk-paverkan-i-svenska-kustvatten.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/evenemang/fysisk-paverkan-i-svenska-kustvatten.html
https://www.vgregion.se/rus-remiss
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• Resurs till sammankallande och arr för vattenråden i samverkan VRSV 
 

Av WM får VRBK 20 000 kr per år samt av deltagande vattenråd 2000 kr/år 
 

• Informationsflöde mellan möten, hjälpa varandra om saker på gång? 
Maillista? E-post till VRBK / ordförande / hela styrelse + sekreterare? 
Vi försöker delge varandra information via mejl som kan vara av intresse för VRBK. Terje 
försöker ordna en VRBK-mejladress för Ewa samt undersöker möjliga delningsytor (typ 
dropbox). 
 

• (UF fg möte) Vi bör titta på en ny beräkningsmodell för medlemsavgifter – förbereda till 
nästa årsmöte.  
Vi väljer att behandla denna punkt på nästa möte. 
 

 

• Hemsidan bör vi lägga upp mer material och länkar från de seminarier mm vi gjort 
(gamla webben). Resurs?  
Terje och Ewa jobbar med detta i mån av tid. 

§ 7 Länsstyrelsen (adjungerad) informerar 

1 nov 2020 - 30 april 2021 sker samråden för staturklassning, MKN mm i vattenförvaltningen. 
Detta samordnas med samråden för åtgärdsprogrammen i havsförvaltningen. Vi undrar hur 
VRBK kan vara behjälpliga med samråden. Vi anser ett samrådsmöte i början av jan. vore 
lämpligt. VM har inte satt sin distriktplanering ännu. Terje och Sofia gör upp en plan hur VRSV 
kan arbeta med samrådsmöten. 

Sista datum för nya LOVA/LONA ansökningar är 1 dec 2020. Det finns fortfarande pengar att 
söka från LOVA. 

Ålgräsplanteringar vid Koster är genomförda. 

Musselbankar vid Orust ska restaureras. 

§ 8. Nästa möte mm 

Tips om andra intressanta evenemang: 

HMI / Miljömålsberedningen 7-11/9: Havet och Människan 2.0 -Frukostseminarier varje dag 
hela veckan 
https://www.havsmiljoinstitutet.se/seminarier/andraevenemang/manniskan-och-havet-2.0 

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk, SLU Aquaculture, SWEMARC 
och Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk arrangerar 4 (lunch)webinarier ”Hållbart från 
norr till söder” under hösten (9/9, 14/10, 4/11, 18/11 kl 12-13 varje gång) 
https://landsbygdsnatverket.se/hallbartnorrtillsoder 

Nästa möte föreslås i slutet oktober / början november. Ewa skickar ut förfrågan på Doodle 
samt kompletterar via mejl. 

https://www.havsmiljoinstitutet.se/seminarier/andraevenemang/manniskan-och-havet-2.0
https://landsbygdsnatverket.se/vadgorvi/fiskeochvattenbruk.4.2f1d0ed4156d39a6f129343e.html
https://landsbygdsnatverket.se/hallbartnorrtillsoder
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§ 9. Mötet avslutas 

Ewa avlutar mötet och tackar alla deltagare. 

 


