Protokoll
Styrelsemöte
Tid: 2018-10-01, 9.00-11.00
Plats: Folkets Hus, Uddevalla
Beslutande

Niclas Åberg Boel Lanne, Ingela Sörqvist, Gunilla Magnusson,
Anna Selse, Lars Tysklind, Sofia Ström, Bo Svärd (ersättare)

Roland Utbult (ersättare), Hans Oscarsson (ersättare), Agneta
Ej närvarande
styrelseledamöter Stenberg (ersättare)
Övriga deltagare
Ordförande
Justerare
Sekreterare
Underskrifter:
Sekreterare

Beatrice Alenius (via telefon 9-10)
Boel Lanne
Anna Selse
Ingela Sörqvist

Ordförande
Justerare

§ 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 Anna Selse till justerare.

§ 3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns med tillägg av ytterligare en punkt, Åtgärdsprogrammet för
Miljömålen i Västra Götaland.
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§ 4 Föregående protokoll från 16 mars 2018
Inga kommentarer angående föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomi, VRSV, VRBK
Boel går igenom ekonomin. Då vi ska flytta till GR är det viktigt att vi skickar in våra fakturor och
ersättningsblanketter till Yvonne senast den 30 nov.

§6 Ingen vattendragsvandring
Ingen vattendragsvandring hinns med denna höst.

§ 7 VRSV-möte 12 okt, 9–15 Uddevalla
Sofia informerar om temadag om åtgärdsarbete i vatten med koppling till LOVA-bidrag.
Temadagen gör i samarbete med Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen. Fokus läggs på åtgärder
och goda exempel.

§ 8 Information från Länsstyrelsen
Beatrice informerar:
-

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland:
Kommunerna har gjort åtaganden i åtgärdsplanen och nu utskicks åtagandeplanen ut
till övriga aktörer, t.ex. föreningar.

-

Kommunal kust- och havsplanering:
Har varit tvingande enligt PBL sedan länge (ska planera ut till territorialhavet) men
ingen har reagerat på det. Nu har detta aktualiserats och KOMPIS-bidragen skapats
för att få igång arbetet.

-

Ny rapport; Miljögifter i ytvattenförekomster 2018:44
Arbetet har genomförts tillsammans med VRBK. Resultaten visar att det finns vissa
ämnen som överskrider gränsvärdena, tex. TBT, PFOS och läkemedelsrester.
Framöver bör man fokusera på att spåra källorna till de här ämnena. Länk till
rapporten
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2018/matkampanj2017---miljogifter-i-ytvattenforekomster.html
-

Webbplats vattenorganisationer.se planeras vara klar i december.
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-

HaV håller idag en utbildning om nya bedömningsgrunder och vägledningar för
statusklassificering. Just nu är tidsplanen att länen ska vara klara med
statusklassningen 31 maj 2019. Förseningar väntas dock, bland annat av kustHYMO.

§ 9 Båtrampsprojektet = Båtplats på land, diskussion om fortsättningen
Projektet har genomfört flera delar men tyvärr har projektledare Malin Avenius har sagt upp
sig för att jobba med annat uppdrag. När vi kommunicerar utåt heter numera projektet
Båtplats på land. Vi har inte fått någon respons från VGR på den ansökan om
kompletterande bidrag som skickades in i maj 2018.
Följande delar finns kvar att genomföra:
Inventera ramper i norra Bohuslän, besöka och informera 10 båtklubbar om Båtplats på
land, hitta en marina som vill prova konceptet Båtplats på land i norra Bohuslän, informera
om projektet genom artiklar i tidningar, insändare, delat i båtmässan.
Alla i styrelsen uppmanas att fundera på ny lämplig projektledare. Vi diskuterar också
möjligheten att inte anställa ny projektledare utan ta in en konsult för arbetet med att
inventera ramper samt eventuellt lägga vissa deluppgifter på någon i styrelsen eller
samarbetspartners i projektet. Ingela kontaktar Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän ang.
lämplig person för inventeringen av ramper, då denna del ingår i blå ÖP.
Styrelsen beslutar att:


Ingela kontaktar Carl Dahlberg om delmomentet inventering av ramper.

§ 10 Överflyttning till GR
Överflyttningen till GR sker vid årsskiftet. Boel fortsätter arbetet med överflyttningen med
fokus på överenskommelser/kontrakt som behövs mellan GR och VRBK.
§ 11 Kommande möte 2018
Nästa styrelsemöte blir 26 nov. kl. 9.00-12.00. Mötet hålls i Uddevalla kommuns lokal på
Junogatan.

§12 Åtgärdsprogrammet för Miljömålen i Västra Götaland
Som förening har vi också möjlighet att ge synpunkter och uttala oss om åtgärder i
åtgärdsprogrammet. Det finns inget datum när detta ska vara gjort. Boel svara på detta om
hon hinner. Boel skickar först ut svaret till styrelsen för synpunkter.
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Styrelsen beslutar att:


Boel svarar på frågor om åtgärdsprogrammet om hon hinner

Boel och Bo berättar kort om arbetet i Miljögruppen för den kustzonsplaneringen som sker i
södra Bohuslän. Sofia sitter med i operativ gruppen som jobbar med bl. a politisk förankring.

§13 Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet
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