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  Utdragsbestyrkande 

 

Plats: Strandstugan, Osby  
Tid: 09:30 – 13:00 
  
Medlemmar/adj.: Bromölla kommun: Conny Svensson. 
  
 Cejn AB: Ulf Svensson. 
 Kristianstads kommun: Malin Åberg 
 Länsstyrelsen Skåne: Marie M. Eriksson 
 Olofströms kommun: Camilla Åberg. 
 Stora Enso Nymölla AB: Ola Petersson.. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Övriga: Øjvind Hatt, sekreterare. 
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera: Camilla Åberg 
 Malin Åberg 
  
  
Underskrifter: Sekreterare  Paragrafer: 1 – 16 
  Øjvind Hatt   
     
     
 Ordförande    
  Conny Svensson   
     
     
 Justerare    
  Camilla Åberg              Malin Åberg  
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  Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
 
 
Protokoll fört vid ordinarie val- och budgetsammanträde med Skräbeåns  
vattenvårdskommitté fredagen den 29 maj 2015.   

 
  

§ 1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar 
Sammanträdet öppnades av Conny Svensson, som valdes att leda 
förhandlingarna. Utsänd dagordning godkändes. 

 
§ 2. Val av justerare 

Camilla Åberg och Malin Åberg utsågs till justerare. 
 
§ 3. Representation 

Se ovan. 
 
§ 4. Mötets behöriga utlysande. 

Godkändes. 
 
§ 5. Verksamhetsberättelse 

Förslaget till verksamhetsberättelse (bil. 1.) föredrogs och godkändes.  
 
§ 6. Ekonomisk redovisning 

Den ekonomiska redovisningen för år 2014 föredrogs och godkändes (bil. 2).  
Bokföringen har hanterats av ekonomikontoret i Bromölla och har granskats 
av kommunens revisor, Lars B. Bergman. 
 

§ 7. Revisorernas berättelse 
Berättelsen från Bromölla kommuns revisor föredrogs (bil. 2). 
 

§ 8. Revidering av stadgar 
Förslaget till revidering av stadgarna togs enligt förslag (bil. 3). 
 

§ 9. Ansvarsfrihet 
På ordförandes fråga om ansvarsfrihet beslöt kommittén att bevilja 
arbetsutskottet ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.  
 

§ 10. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
Årsmötet beslutade att för verksamhetsåret 2015-16 välja: 
Ordförande: Conny Svensson 
Vice ordförande: Ola Petersson 
Sekreterare: Øjvind Hatt (adjungerad). 
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(forts., Skräbeåns vattenvårdskommittés årsmöte 29 maj 2015) 
 
 
§ 11. Val av ledamöter med ersättare, samt adjungerade i arbetsutskottet. 

Årsmötet beslutade välja nedanstående för verksamhetsåret 2015-16: 
Conny Svensson, Bromölla kommun Sven G. Almer, ersättare 
Ola Petersson, Nymölla Bruk  Hans Lindström, ers. 
Malin Åberg, Kristianstads kommun Inger Hansson, ers. 
Camilla Åberg, Olofströms kommun Jan Everling, ers. 
Fredrik Andreasson, Lst Blekinge (adj.) Therese Asp, ers. 
Marie Eriksson, Lst Skåne (adj.)  Lars Collvin, ers.,  
 
Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet. 
Conny Svensson, ordförande. 
Ola Petersson, vice ordförande. 
 

§ 12. Val av revisorer. 
Kommittén beslutade att Bromölla kommuns revisorer granskar kommitténs 
räkenskaper även i fortsättningen. 
 

§ 13. Val av representanter i andra förbund. 
Årsmötet beslutade välja nedanstående för verksamhetsåret 2015-16: 
 
1.: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten 
Ola Petersson, med Hans Lindström som ersättare. 
 

2.: Ivösjökommittén 
Conny Svensson, med Sven G. Almer som ersättare. 
 

3.: Skräbeåns vattenråd (kontaktperson) 
Conny Svensson, med Camilla Åberg som ersättare. 

 
§ 14. Fastställande av arbetsplan. 

Arbetsutskottets förslag till arbetsplan för år 2015-16 föredrogs och 
fastställdes (bil. 4). 
 

§ 15. Fastställande av avgifter och budget för år 2016.  
Arbetsutskottets förslag till budget och kostnadsfördelning mellan 
medlemmarna för år 2016 föredrogs och fastställdes (bil. 5), inklusive ett 
rådighetsbelopp på 100 tkr för punktinsatser, t.ex. lämpliga projekt under 
Vattenmyndighetens satsning inom Hanöbuktens avrinningsområde, 
Immeln-projektets fortsättning m.m. 
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(forts., Skräbeåns vattenvårdskommittés årsmöte den 5 juni 2015) 
 
 
 

 
 

§ 16. Redovisning av 2014 års undersökningar. 
Fredrik Holmberg från ALcontrol AB hade tyvärr fått förhinder i sista stund; 
men med lite telefonguidning gemensamma ansträngningar kunde årsmötet 
genomgå 2014 års provtagningar.  
Generellt kan sägas att vattenkvalitén varit bättre under 2014, med bl.a. lägre 
organisk halt och lägre färgtal, beroende på lugna övergångar mellan hög- 
och lågvattenflödesperioder. 
Undersökningarna har utförts i enlighet med gällande kontrollprogram och 
omfattat vattenkemiska undersökningar, bottenfauna, elfiske, klorofyll, 
kiselalger (påväxt) samt växt- och djurplankton. 
 

§ 17. Övriga ärenden. 
 
a. Aktiviteter: 

Au undersöker möjligheten av att arrangera en gemensam temadag under 
hösten tillsammans med vattenrådet. 
 

b. Projekt: 
Au kommer att undersöka ev. projektplaner rörande Oppmannasjön och 
Arkelstorpsviken, bl.a. inom ramen för Hanöbuktsarbetet. 
 

c. Information gavs om Havs- och vattenmyndighetens arbete kring 
problemen i Hanöbukten, Immelnprojektet (microcystis), 
länsstyrelsernas och riksantikvarieämbetets projekt ”Kultur längs 
vattnet” samt om vattenrådet, vars framtida organisation och resurser 
ännu inte klarnat. 

 
Sammanträdet avslutades med att ordförande tackade de närvarande för ett 
intressant och givande årsmöte i sedvanlig god anda. Den lika 
traditionsenliga gemensamma lunchen avslutade årsmötets aktiviteter.    
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 

 
 
 
Øjvind Hatt 


