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Protokoll fört vid årsmöte för Stensåns vattenråd årsmöte den 25 april 2018
Plats: Vallens Säteri kl. 19.00–21.30

Stadgeenliga årsmötesärenden:
1. Vice ordförande Rune Pålsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. Kallelse har sänts ut via e-post till samtliga
medlemmar den 3 april med påminnelse den 18 april. Även annonserats i Båstads och
Laholms lokaltidning samt i Söderåsens lokaltidning. Annonsering på vattenrådets
hemsida har inte kunnat ske på grund av tekniska problem.
Beslut: Mötet beslutar att mötet utlysts i behörig ordning.
3. Val av mötesordförande. Till mötesordförande väljs Gunnar Edvardsson.
4. Val av sekreterare. Till mötessekreterare väljs Torsten Kindt.
5. Val av två mötesjusterare. Till mötesjusterare väljs Folke Hantoft och Ingemar Nilsson.
6. Fastställelse av dagordning. Mötet fastställer dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 föredras.
Verksamhetsberättelsen är tillika vattenrådets årsrapport till Vattenmyndigheterna.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017.
8. Ekonomisk berättelse. Ekonomisk berättelse för 2017 redovisas av kassör Monica
Persson. Ingående balans 2017: 149740 kr, utgifter under året 62999 kr. Utgående balans
för 2017: 122601 kr
Beslut: Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2017.
9. Revisorernas berättelse 2017. Revisionsberättelsen uppläses och revisorerna godkänner
den ekonomiska redovisningen och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
10. Ansvarsfrihet.
Beslut. Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
11. Beslut i ärenden som väckts genom motion. Inga motioner har inkommit.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. Styrelsens redovisar förslag till verksamhetsplan
för 2018. De huvudsakliga aktiviteterna 2018 är inventeringen av Stensåns övre delar,
avsluta Sjögullprojektet samt att i augusti genomföra en informationsaktivitet kring
Sjögullprojektet. Dessutom att genomföra olika informationsinsatser om vattenrådet och
dess arbete. Verksamhetsplanen är även vattenrådets ansökan till Vattenmyndigheten om
bidrag 2018.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2018.
13. Årets budget. Kassör Monica Persson presenterade styrelsen förslag till budget 2018.
Budgeten möjliggör att genomföra verksamhetsplanen. Ersättning för deltagande i
konferenser, seminarier och liknande begränsas dock.
Beslut: Mötet beslutar att godkänna förslaget till budget för 2018.
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14. Antal ledamöter i styrelsen.
Beslut: Mötet beslutar att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 9 stycken.
15. Val av ordförande för ett år. Styrelsen har inte lyckats att hitta någon ersättare till Leif
Filipsson.
Beslut: Mötet beslutar att lämna ordförandeposten vakant. Tills ordförandeposten är
tillsatt överlåts ordförandeposten till styrelsen.
16. Val av ledamöter.
Beslut:
Till styrelseledamöter för två år väljs:
Roland Gottfridsson, Laholms kommun
Ingemar Nilsson, Stensåns Regleringsför.
Rune Pålsson (vice ordf.) Nedre Stensåns FVO
Rickhard Holgersson, Våxtorps LRF

Kvarstående ledamöter för 1 år är:
Manni Elfborg, Nordanå
Monica Persson, markägare Råryd
Lars Schale, L:a Stensåns rensn.företag
Sven Gustavsson, Drakabygget
Andre’ Nordstrand, Porkenahult

17. Val av 2 st. revisorer och en revisorssuppleant
Beslut: Till revisorer väljs Folke Hantoft, Karups LRF, och Gunnar Edvardsson,
Örkelljunga kommun, och till revisorssuppleant väljs Jan Nordstrand, Porkenahult.
18. Val av valberedning, minst 2 st., varav en är sammankallande. Styrelsen har inte lyckats
hitta representanter att ingå i en valberedning.
Beslut: Mötet beslutar att den som avgår från styrelsen även har ett ansvar att ordna
ersättare. Övergripande ansvar för valberedning åligger dock, som tidigare år, styrelsen.
19. Till styrelsen anmälda ärenden. Inga anmälda ärenden har inkommit.
20. Ordföranden avslutar den stadgeenliga delen av årsmötet.
Informations- och diskussionsärenden
1. Under kaffepausen informerar Fredrik och Andrea Lundblad, Naturentreprenad Syd AB,
om Skånes framgångsrika vattenvårdsarbete som dom är en del av. Främst visas exempel
på lyckade åtgärder i Vege å 2013-2017. I första hand gäller det att ta vara på ”lågt
hängande frukter” t ex att återställa sten och block i fallsträckor som tidigare rensats
bort och lagts i åkanten. En enkel men effektiv åtgärd. Även felkonstruerade kulvertar
under vägbroar går ofta lätt att åtgärda. Sedan kan det röra sig om mer kostsamma
åtgärder som att ta bort vandringshinder, återställa svämplan mm. Sådana åtgärder har
kunnat genomföras bl a. med den miljon som Findus donerade till vattenvårdsarbete efter
sitt utsläpp i ån. Totalt sett har åtgärderna i Vege å kostat ca 4 milj. kr. En bra kontakt
med markägare är viktig. Det är inte ovanligt att Fredrik kontaktas av grannar till den
fastigheten man jobbat på och att dom vill ha det ”lika fint”. Företaget har lång
erfarenhet av vattenvårdsarbete och dessutom ramavtal med Skånes länsstyrelse.
Arbetsgången blir därför smidig. En stor del av Stensåns övre delar som ska inventeras
under året ligger i Skåne. Möjligheten att länsstyrelsen i Skåne och att Naturentreprenad
Syd AB kopplas in är därför goda. Under försommaren ska ett vandringshinder
Örebäcken i Båstads kommun tas bort. Fredrik och Andrea kontaktar oss när det blir
aktuellt så vi kan komma dit på studiebesök. Här en länk till företagets hemsida
http://naturentreprenadsydab.se/
2. Information om pågående inventering av Stensåns övre delar. Arbetsgruppen genom Lars
Schale informerade liksom inventerare Per Ingvarsson på PI (π) Fly – Vatten- &
Fiskevård. Inventeringen påbörjades under april 2018 och ska ligga till grund för
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fiskevårdsåtgärder och ökad mångfald i ån. Totalt rör det sig om ett 70-tal biflöden
uppströms Stackarp som ska inventeras. Med hänsyn till förekomst av flodpärlmussla
inventeras sidoflödena först. Den 18 april beskrevs arbetet i en artikel i LT,
http://www.laholmstidning.se/2018/04/18/stensans-ovre-delar-ska-utredas/. Ambitionen
är ett liknande reportage i Helsingborgs Dagblad.
3. Åtgärder mot invasiva arter. Leif informerade, bla om ökade krav på Naturvårdsverket
att ta fram en nationell plan mot invasiva arter. Sverige saknar en sådan plan. Ett problem
inom EU är att antalet invasiva arter som man är skyldig att åtgärda är begränsats till max
40 stycken. Aktuella invasiva arter för vårt område är t ex. jättebalsamin, alsjuka,
aspskottssjuka, laxparasit, mink, skunkkalla, jätteloka (bl a vid väg 24) och så knäckepil
naturligtvis. Fram till den 18 juni finns det möjlighet att söka pengar från NV i arbetet
mot invasiva arter. Leif tycker att vattenrådet bör undersöka detta närmare.
4. Övriga frågor. Leif Filipsson avtackades av Rune Pålsson för sin stora och uppskattade
insats som ordförande under 15 års tid i vattenrådet. Leif kommer dock fortfarande att
engagera sig vattenrådet. Av mötet fick Leif en varm applåd.
5. Ordförande avslutar mötet och tackar mötesdeltagarna.

Vid protokollet:

Godkänns Örkelljunga den 7 maj 2018

Torsten Kindt
Torsten Kindt adm. sekr.

Gunnar Edvardsson
Gunnar Edvardsson, mötesordförande

Justeras Dömestorp den 6 maj 2018

Justeras Hasslöv den 7 maj 2018

Ingemar Nilsson
Ingemar Nilsson

Folke Hantoft
Folke Hantoft

