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Tid: 2020-06-12 10.30-12.00
Plats: Via teams-möte

Beslutande

Ewa Lavett, Ingela Sörqvist, Niclas Åberg, Bo Svärd, Sofia Stengavel,
Roland Utbult, Inge Lövgren

Ej närvarande
David Skälegård, Anna Selse, Lars Tysklind (ersättare), Agneta Stenberg
styrelseledamöter (ersättare)
Övriga deltagare
Ordförande
Justerare
Sekreterare
Underskrifter:
Sekreterare

Beatrice Alenius (adjungerad Länsstyrelsen), Maria Axbrink, Christina
Svensson (praktikant)
Ewa Lavett
Sofia Stengavel
Ingela Sörqvist

Ordförande

Justerare

§ 1 Mötet öppnas och röstberättigade ersättare bestäms, val av sekreterare och justerare för
mötet
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
Styrelsen utser Ingela Sörqvist till sekreterare och Sofia Stengavel till justerare.

§ 2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
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§ 3 Information från ordförande / vice ordförande
•

En rapport om projektet Båtplats på land är på gång och ett förlag skickades ut till
styrelsen den 11 juni. Vi uppmanas läsa den, ge respons och ev. komma med förslag
på ändringar. Därefter lämnas den till kommunikatören på GR för layout. Ewa ber att
få rapporten i Word från Boel Lanne. Rapporten ska läggas på vår hemsida i höst.

•

3 juli hålls ett webbseminarium om miljöanpassat båtliv.
https://www.maritimaklustret.se/kalender/3-juli---webbinarium-om-ett-batliv-iforandring/

•

Ett webbseminarium har hållits om Handlingsplan för friluftslivet. Ewa kollar om det
är något VRBK bör arbeta med.

•

7 okt hålls det gemensamma seminariet som VRBK och BVVF planerat ihop med GR
om vattenmiljön i Bohuskusten.

•

Västerhavsveckan går av stapeln 1-9 aug. Om vi har kvar broschyrer är det lämpligt
att dela ut dem, t ex till naturum på Koster. Ewa undersöker hur vi har det med
broschyrer och vill vi engagera oss på annat sätt i västerhavsveckan så kontaktar vi
varandra. Mer info: www.vasterhavsveckan.se och en liten teaser på youtube med
Gunilla https://www.youtube.com/watch?v=v3KwbEHzXK0

§ 4 Laget runt
Vi får tillfälle att presentera oss och ta upp aktuella spörsmål kopplat till VRBK.
Beatrice informerar om:
- Som sitt huvuduppdrag har vattenråden att samverka och fungera som lokalt forum för förankring
och dialog kring vattenförvaltningsarbetet, utifrån detta får vattenråden sitt årliga bidrag från
vattenmyndigheten. Så Vattenmyndigheterna förväntar sig att samtliga vattenråd läser
samrådsmaterialet och inkommer med synpunkter under samrådsperioden som startar 1 nov och
pågår i 6 månader. Mer info om samråden:
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad.html
- Vattenmyndigheterna samordnar samrådet som HaV håller 1 nov-30 april om åtgärdsprogrammet
för havsmiljö inom Havsmiljöförvaltningen. https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag-kontakt/evenemang/kalender/kalender/2020/externt-kalendarium/2020-05-11-samrad-om-forslagtill-atgardsprogram-for-havsmiljon.html
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-Ansökningarna om samverkansbidrag till vattenråden är färdighanterade och pengarna är nu på väg
ut till vattenråden.
- EU-projektet Water CoGovernance har som syfte att titta på hur ökad lokal samverkan kan leda till
fler åtgärder för bättre vatten. Ett av resultaten är en verktygslåda som finns tillgänglig för alla på
HaV:s webb. Water CoGovernance planerar att utveckla ett utbildningskoncept för
vattenorganisationer som vill utveckla sitt arbete, start i höst. Det går fortfarande att anmäla intresse
för att delta via denna sida. Mer info om hela projektet: https://northsearegion.eu/watercog/
Vattenmyndighetens Nyhetsbrev från projektets svenska
del: https://www.vattenmyndigheterna.se/4.1e9f682716e44cbf6f5680ee.html

- Restaureringen av 0,8 hektar ålgräs har påbörjats vid Sydkoster och pågår till mitten av juli.
I juli/aug genomförs uppföljning av planteringarna vid Gåsö.
- 3 Mkr i extra bidrag från vattenmyndigheten för åtgärdsarbetet mot övergödning är beslutade och
utskickade. Ska vara upparbetat under 2020. Två projekt i Tjörns kommun.

Övrigt som lyftes var att vi bör jobba ännu mer med info till allmänhet och politiker, arbete
för ökat skydd för havet, musselprojekt är på gång i 8-fjordar.

§ 5 Aktiviteter i VRBK höst 2020-vår 2021
Ska vi tänka nytt efter Corona? Klimatanpassningar och gröna jobb är det något som följer i
pandemins spår? Kan VRBK vara en del av detta? Var och en kan fundera.
Seminariet 7 okt innehåller bl a ett pass om MKN. För att göra ämnet mer förståeligt föreslås
att man tar upp lokala fall där MKN påverkat och haft betydelse. Vi förslår att Annika Ekvall,
VM, tillfrågas om detta.
VRBK firar 10 år. Hur vi ska fira detta tar vi upp vid nästa möte.
Eventuellt gemensamt samråd med VRSV på gång. Sofia och Terje har diskussion om detta i
höst.

§ 6 VRBK – administrativt
Vi bör titta på en ny beräkningsmodell för medlemsavgifter. På hemsidan bör vi lägga upp mer
material och länkar från de seminarier mm vi gjort. Vi återkommer till detta vid nästa möte.
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§ 7 Nästa möte
Nästa möte hålls tors 3 sept. eller fre 4 sept.

§ 13 Mötet avslutas
Mötet avslutas och vi önskar varandra en glad sommar.
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