Protokoll
Styrelsemöte
Tid: 2020-11-20 kl 10.00-12.03
Plats: Via Skype

Beslutande

Ewa Lavett, Ingela Sörqvist, Sofia Stengavel, Roland Utbult, David
Skälegård, Anna Selse, Niclas Åberg (deltog fr kl 10.50)

Ej närvarande
Lars Tysklind (ersättare), Agneta Stenberg (ersättare) Inge Lövgren
styrelseledamöter (ersättare)
Övriga deltagare
Ordförande
Justerare
Sekreterare
Underskrifter:
Sekreterare

Beatrice Alenius (lst adjungerad), Bo Svärd (ersättare) deltog fr kl
10.30, Ida Lindbergh (GR)
Ewa Lavett
Anna Selse
Ingela Sörqvist

Ordförande
Justerare

§ 1 Mötet öppnas
Ewa öppnar mötet.
Röstberättigade bestäms.
Till sekreterare väljs Ingela Sörqvist och justerare Anna Selse.
Dagordningen godkänns.
Angående föregående protokoll (2020-09-04): Ewa informerar att inget remissvar lämnades
till VGR för Regional utvecklingsstrategi ang. våra synpunkter på att miljö- och vattenfrågor
inte fått utrymme, då flera andra myndigheter/organisationer i sina remissvar förväntas
komma med denna synpunkt. Föregående protokoll läggs till handlingarna.
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§ 2 Information / laget runt
Vid Vattendragsvandring i Munkedal den 10 sept deltog 12 personer.
Webinariet den 7 okt som ordnades i samarbete mellan VRBK / BVVF fungerade väl. Det var
många frågor på slutet och lite svårt att hålla tiden.
Den 15 okt presenterade Boel Lanne projektet Båtar på land på HaV´s webinarium Fysiska
påverkan i svenska kustvatten.
Beatrice informerar om att de kommande samrådsmötena för vattenförvaltningen hålls
digitalt. VRBK bjuder in sina medlemmar och vattenråd för rinnande vatten som mynnar i
salthavet till halvdags samrådsmöte om kustvatten. Samrådsmötet ska hållas i januari. Ewa
och Marcus Stenegren, WM, kommer överens om lämplig dag för detta. Ewa och Ida
Lindbergh sköter inbjudan.
LOVA-ansökningar ska vara inlämnade 1 dec. Fiskeavgiftsmedel kan sökas från länsstyrelsen
som medfinansiering till LOVA-projekt. Informationsskriften ”Var finns pengarna” är
uppdaterad. Fiskevårdsbidrag ska sökas senast den 15 feb. Där kan man få 100 %
finansiering.
Tillstånden för vattenkraftverk ska omprövas enligt Nationell plan för omprövning av
vattenkraft (NAP). Vi bjuder in Emma Hagström på Lst till nästa styrelsemöte för att få mer
information om detta. Ev kan VRBK arbeta med detta tillsammans med vattenråd med
rinnande vatten som mynnar i havet. Ewa har kontakt med Emma.
Marcus Stenegren tar över efter Beatrice efter årsskiftet.

§ 3 Samråd/Remisser
Ewa skriver ett förlag på yttrande angående tillståndsprövningen för utökad verksamhet vid
reningsverket Strävliden i Stenungssund. (Som kommunanställd i Stenungssund deltar inte
Niclas Åberg i yttrandet.) Ewa skickar ut förlaget via mejl så vi kan ge respons.
Samråd vattenförvaltningen: se under § 2
Vi diskuterar lösningar på problemet med att det inte är möjligt att söka LOVA-bidrag till
sugtömningsstationer för båtar, t ex längs Göta älv där det finns ett tydligt behov. Roland
och Bo fördjupar sig i problematiken och undersöker hur man kan gå tillväga då det kräver
en lagändring. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte.
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§ 4 LOVA projekt ansökning
Ewa presenterar två förslag på ansökningar.
Det ena handlar om att ta hand om spökfiskeredskap som påträffas vid dykning.
Det andra är en fortsättning på projektet Båtar på land med inriktning mot möjligheter när det
gäller delningsekonomi och tillströmningen nya människor som vill ta del av båtlivet.
Ewa ersätts med 400 kr /h ex moms för arbete med att göra projektansökningar. Ersättningen
får inte överstiga 10 000 kr ex moms.
Ewa mejlar ut projektansökningarna till styrelsen för påseende innan de skickas in.
Vi beslutar att:
•

Ewa ersätts med max 10 000 kr ex moms för arbete med projektansökningar.

§ 5 VRBK – administrativt
Ida får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att få notis/prenumerera på när
hemsidan uppdateras.
Minja vill ha in underlag för mötesarvode så dessa betalas ut innan årsskiftet. Berörda
ledamöter skickar i underlag var för sig.
Vi tolkar att ersättning per möte (1 000 kr) även ska utgå till ordförande om denne inte har
ersättning från annat håll (t ex från arbetsgivare) för mötet.
Vi bör se över ersättningsnivåerna då mötena generellt tar mindre tid då vi håller dem via
webben. Förlag på ändringar av nivåerna ska vara klara till årsmötet.

§6 Nästa möte
Ewa funderar på om vi ska ha ett eller två styrelsemöten innan nästa årsmötet. Ewa skickar ut
förfrågan om möte på Doodle samt kompletterar via mejl.
Terje slutar och ersätts av Ida. Eva får i uppdrag att avtacka Terje från oss.

§ 7 Mötet avslutas
Ewa avlutar mötet och tackar alla deltagare.
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