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Tid: 2022-02-24, 09.30-11.30 
Plats: Via Teams 

 

§ 1 Mötet öppnas, röstlängd, mötesfunktionärer 

Ordförande Ewa Lavett öppnade mötet och hälsade alla välkomna och konstaterade att styrelsen precis 

var beslutsmässiga (fler än hälften av antalet ordinarie ledamöter, dvs fler än hälften av 7).  

Annika Westh utsågs att anteckna och Bo Svärd att justera. 

En preliminär förslag till dagordning fanns i mötesbokningen – vi följde den. 

 

Presentationsrunda – nytillkomna (Anton Hall)  

Anton Hall presenterade sig. Han jobbar på GR sedan sommaren 2021 med miljö-, klimat-, 

vattenfrågor. Mest tid läggs som åtgärdssamordnare för Säveåns VR.  

Men från årsskiftet 2021/2022 ska Anton också vara kansli för VRBK då Ida börjat jobba på HaV. 

Därefter presenterade sig de övriga närvarande för Anton Hall.  

§ 2 Anteckningar från tidigare möte / status 

Sammankallande i valberedningen / Boel Lanne (tidigare ordförande i VRBK) har hört av sig och 

påbörjat förberedelser inför årsmöte 

Valberedningen efterlyser bl a mötesanteckningar tillgängliga på webben.  

Ordförande meddelade att alla mötesanteckningar finns och sista arbetsinsatsen för att få på web inte är 

så stort. Ordförande tog på sig att skyndsamt se till att de finns färdiga för web-publicering. 

  

Närvarande 
Beslutande 

Ewa Lavett, Inge Lövgren, Bo Svärd och Annika Westh 

Ej närvarande 
styrelseledamöter 
och övriga  

Ingela Sörqvist, Sofia Stengavel, Niclas Åberg, Roland Utbult och Johanna Elton 

(föräldraledig) 

Marcus Stenegren, Länsstyrelsen (förhinder), Peter Almroth Borealis (ersättare 

Johanna, inbjuden men förhinder) 

Övriga deltagare Anton Hall (GR / VRBK sekretariat) 

Ordförande Ewa Lavett 

Sekreterare Annika Westh 

Justerare Bo Svärd 

Anteckningar 

Styrelsemöte 
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Sammanställning Status? -  mötesprotokoll/anteckningar 

Datum Protokollförare Justerare Status ? 

20211025 Ida Lindberg Bo Svärd Färdigt för justering i 

december 

20210910 Ingela Sörqvist Sofia Stengavel Ingela skickat till Ewa 

för komplettering och 

granskning 

20210622 BoSvärd Inge Löfgren Bosse klar juli 

Ewa 

granskat/kompletterat 

därefter fastnat 

20210521 Ingela Sörqvist Sofia Stengavel Kort protokoll för 

konstituering och 

fastställa firmatecknare. 

Klart men saknas på 

web. 

20210324 Ingela Sörqvist Inge Löfgren Klart på web 

20201120 Ingela Sörqvist Anna Selse Klart och justerat men 

ej publicerat web 

 

§ 3. Information / Rapporter (hänt sedan senast) – Laget Runt  

Ewa Lavett, Ida Lindberg och Anton Hall deltog BVVF-samarrangerat i hybridseminarium, 17 nov i 

Stenungsund + online. Tema var främmande marina arter med bra respons och deltagande. 

Samarrangemang med BVVF. 

Samma kväll skulle Ewa prata i Henån men fick ställa in p g a sjukdom – mötet blir 2/3 (se nedan på 

gång). 

Vid f g VRBK styrelsemöte (25 okt 2021) framförde vi starkt önskemål att Länsstyrelsens handläggare 

(Marcus Stenegren med kollegor) skulle diskutera och komma med förslag på datum för möte med 

VRSV – Vatten Råd Samverkan Väst (som VRBK har samordningsansvar. Ingen återkoppling om detta 

från Länsstyrelsen. 

Under november till början av januari hade GR en praktikant med Ida som handledare (Ylva Barr). 

Ylva har bl a jobbat med omredigering av vår projektrapport för ”Båtar på land” så den skall kunna 

läggas på webben. 

VattenRådens dag som var inställd 2020 var initialt beslutad digital till september, sedan aviserades 

fysisk konferens 10 dec. Pga snabba omsvängningen i smittläge på senhösten blev till sist det en digital 

VattenRådens dag (10 dec), Ewa, Anton och Bosse hade avhört Vattenmyndighetens presentationer. 

Ewa hade försökt komma in i gruppdiskussioner också men det var en del teknikstrul. Viktigast 

budskap var att det pågick arbete för att räkna om bidragen. Vi vet inte var VRBK hamnar men 

troligtvis riskerar vi lägre bidrag framöver (se även nedan – info från 

länsstyrelsen/Vattenmyndigheten). 
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Överlämning mellan Ida Lindbergh och Anton Hall har även ägt rum – Ewa delvis deltagit  

Bo Svärd informerade om aktiviteter i Göta Älvs Vattenråd (GÄVR). Bl a har även GÄVR diskuterat 

alla samråd om havsbaserad vindkraft. Anton flikade in att även BVVF haft Offshore vinden på 

agendan. 

Vi diskuterar ju frågan redan vid flera av mötena 2021. Ewa upprepade svårigheten för VRBK att ha en 

åsikt eller komma med synpunkt. Dels för att de i detta tidiga skede mestadels inte berör 

kustvattenområdet (eller i alla fall oklart var det kommer beröra då anslutningskorridorerna ofta anges 

senare) samt att de flesta av våra medlemmar (kommuner, föreningar, företag) inbjudits att komma med 

samrådssynpunkter och att dessa synpunkter divergerar kraftigt (svårt ha annan enig linje i VRBK) med 

att deklarera någon form av samsyn i frågan, eftersom medlemskommuner och medlemsorganisationer 

alla hyser olika uppfattning idag. VRBK är ett råd som kräver samt kan ha rollen som forum för 

diskussion. VRBK är ett samverkansforum för frågor som rör havsmiljön. Vi spår dock att vindkraft till 

havs kommer att bli en viktig fråga under detta valår.  

Annika Westh undrar även hur det gått för pågående projekt med ålgräsängarna.  Ewa redogjorde för status 

för olika projekt. Askeröns plantor har klarat sig, till skillnad mot Kosters.  

Information från Länsstyrelsen  

Vattenrådets dag blev genomfört digitalt den 10 december 2021. De kommer se över 

beräkningsgrunden för bidrag till vattenorganisationerna (vattenråd och liknande). 

Bidragsansökan 2022 skall vara inne 15/4: Prognos att bidrag kommer att minska.  

Ny webbsida för Regional miljöövervakning är lanserad: Rmo.nu (alt 

https://www.regionalmiljoovervakning.se/) 

Påminner om användning av webbsida för åtgärder i vatten.  

Nytt formulär finns: om död fisk påträffas.  

De första havsplanerna har efter kraftig försening äntligen fastställts av regeringen. 

§ 4. VRBK administration - Förberedelser Årsmöte 2022  

Enligt stadgar skall årsstämma hållas innan juni månads utgång. Fördel hålla i maj (undvika, 

skolavslutningar, midsommar och semesterperioder) och då behöver årsberättelser och revision vara 

klar i april. 

Ewa ska ha möte tisdag 1 mars med Maria Olsson (ekonomiadmin.-stöd på GR). För att få ihop 

ekonomiska årsrapporten (verifikationer och bokslut). 

Omsättningen under 2021 var relativt låg (igen). Vid förra årsstämman framfördes av nyvald 

lekmannarevisor mm att kostnaden (ca 30 000) för ackrediterad revision översteg nyttan (med så låg 

omsättning).  

Årsmötet rekommenderade sådant förfarande för nästa år (dvs detta). Ewa mailar och sammankallar och 

påminner revisorerna och försöker få möte med dem i början av april.  

Till kommande styrelsemöte behöver följande vara klart: 

- preliminär årsverksamhetsberättelse 

- preliminärt årsbokslut 

- förslag till budget och verksamhet 2022-2023 



 

4 
 

Valberedningen (hela/ delar) vill om möjligt delta vid kommande möte. Viktigt att alla adjungerade kan 

också. 

Diskussion om idéer tankar om årsmöte samt andra aktiviteter 2022 

Förra årets föreläsning (LEVA Orust) i anslutning till årsmöte var mycket uppskattat – skall vi ha 

liknande upplägg i år? Alternativet är ett mera renodlat årsmöte och försöka arrangera föreläsning i 

annat ämne i närtid. Kanske ett öppnare diskussionsforum som ger lämpliga aktiviteter framöver? Givet 

tema – vad ska VRBK göra? 

 

Andra önskade aktiviteter är samverkan med Kattegatts kustvattenråd och höra hur de arbetar. Detta 

står i budget och förslag redan 2020 och 2021. Ewa kontaktar det kustvattenrådet för ett 

samarrangemang.  

Annika Westh påminde om vår diskussion den 2021-10-25 om att Business Region Göteborg (BRG) driver 

ett projekt med elladdare för båtar längs efter Bohuskusten, vilket VRBK skulle kunna bli en deltagare i/ 

följare av. Annika hör med dem. Vi talade även om att Lars Tysklind välkomnat VRBK att komma och tala 

i kommunfullmäktige Strömstad. Att besöka fler kommunfullmäktige för presentation och påminnelse om 

VRBK. Ewa kollar vidare för datum.  

Kvar på förra årets ”att göra”-lista står alltjämt att informera i skrivelse till bl a exploateringsbolagen 

för havsbaserad vindkraft (med kopia till medlemskommuner och medlemmar) om VRBK s roll som 

möjlig samverkansarena i havsmiljöfrågor rent allmänt och effekter av dessa stora projekt i synnerhet.  

§ 5. Aktuellt På Gång (möten, seminarier, samråd)  

2 mars klockan 19.00; Ewa är inbjuden av Naturskyddsföreningen Orust att prata i Henån 

(Kajutan/Bibliotek) om vattenråd/VRBK och kustmiljöer (ålgräs). Fördraget skulle hållits 17/11 men 

blev då inställt p g a Ewa blev sjuk.  

3 mars klockan 18-20; arrangerar +8 fjordar webinarium med titeln: ”Hur mår havet” – Ett 

uppstartsmöte för havsmiljön. +8fjordar arbetar sedan länge med om med ekosystembaserad 

havsförvaltning och är nu pilotområde för aktiviteter i frågan. ”Hur mår havet”- seminariet skall följas 

utav flera. Kommande är aktiviteter planerat till 31 mars då med titeln: ”Hur mår havet – och hur går 

det för torsken?” 

Presentationer kan ses i efterhand på:  

https://www.8fjordar.se/ 

§ 6. Mötets avslutande 

Vi enades att nästa styrelsemöte bör hållas redan den 29 mars (då hinner årsrapport och 

bidragsansökningar kollas och godkännas av ett styrelsemöte innan de skall in till 

Vattenmyndighet/Länsstyrelse.  

Längd på möte? Dagtid och lite mer än halvdag (9-14?), Anton kollar lokaler på GR, beställer fika . 

Mötet bör vara fysiskt med erbjuda deltagande online - hybrid.  

Möte avslutades och Ewa Lavett tackade alla övriga för deltagande och engagemang.  

 


