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PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund
Tid

Torsdagen den 10 mars 2016 kl. 13:00

Plats:

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),
Anders Personsgatan B i Göteborg.

Närvarande:
ri e styrel sel eda m öte
Ronnie Ljungh
Evalotta Stolt
Lennart Nilsson
Gunnar Johansson
Marie Andersson
Kaj Johansson
O rd i na

r
Göteborgs stad
Akzo Nobel Pulp and Performance AB
Ale kommun
SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk
AstraZeneca AB
Mölndals stad

Suppleanter
Claes Wångsell
An n-Christi ne Tornebjer Torsl id

Kretslopp och vatten, Göteborg
Trollhättans Stad

Sekreterare
Monica Dahlberg
Frida Eriksson

GR
GR

Dagordning

81.

Godkännandeavföredragningslistan

Styrelsen god känner föredragningslistan.

52.

Val av justerare

Styrelsen väljer Evalotta Stolt till justerare.

53.

Meddelanden

Projektet ReWarDS - Workshop 28 april förmiddag här på GR. Projektet handlar om
att ta fram ett beslutstödsystem för regional vattenförsörjning. Samarbete mellan
Chalmers och GR.
Workshop GÄVSO 4/3
förhandling.

- Djuren, betet. Nästa steg är att ordna någon typ av

Kungälv söker tillstånd för att öka uttag av vatten från Göta älv
ökningen?
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redoqörelse

till 42300 m37dygn.

54.

Information från vattenråden inom Göta älvs ARO

GVR

- Kustvattenförekomster i Göteborgs stad, beviljat bidrag på f ¡O 000 kr.

SVR

-

Informationsprojekt: håller på att sätta upp skyltar längs ån.

-

Informationsprojekt: nåller på att ta fram en liten broschyr på S-f Z sidor som
ska fungera som beslutsunderlag för politiker rörande Mölndalsån.
MVR

Styrelsen beslöt

att till protokollet anteckna lämnad redoqörelse

55.

Information från bokslut och verksamheten för 2O15

Revision var den 24 februari och godkänt från dem.

Resultat 2015:
Det var budgeterat ett underskott på 690' kkr för förbundet men på grund av att

kostnaden för älvövervakningssystemet har förskjutits på framtiden samt att på grund
av driftstörning av systemet under året så har Göteborg valt att debitera en mindre
kostnad då leveransen inte har varit fullständig. Vid årsskiftet 2015/2016 har

förbundet ett eget kapital på tSOO' kkr. Finns beskrivet, ¡ både siffror och text,
Årsberättelse för 2015.

i

Styrelsen beslöt

att anteckna informationen samt att I ägga fram Ärsberättelse 2015 för slutgiltigt
beslut oå å rsmötet den 27 a Dn I 2016.

96.

Verksamhetsplan 2016

Kontrollprogrammet har tidigare varit beslutat för 20L3-2015 med möjlighet till
förlängning på f år. PoU har beslutat att förlänga avtalet. Specialundersökningar som
är aktuella 20t6 är, sedan tidigare beslutat projekt om

PFAS.

Miljögiftsundersökning i sediment som hålls av Bohuskustens vattenvårdsförbund

kommer inte att genomföras 2016 utan det skjuts fram till 2Ot7|2OLB.
Mikroplaster kan bli aktuellt under året och det finns reserverat pengar för detta under

2016 ¡ budgeten.
Styrelsen beslöt:

att anteckna informationen till protokollet.
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97.

Databas/Datavärdskap

Behovet av att uppdatera databasen. Datavärd SLU idag

- ej klara mallar.

Ta reda på

vilket behov som finns hos medlemmarna, utanför medlemskretsen. Hålla data eller
ge bort data. Värdet är att vara med och påverka vad som tas och vart. En
projektplan håller på att tas fram för att diskutera frågan vidare inom förbundet.
Datavärdarna

- Tillgänglighet, tidsuppdatering,

backup etc. Skyldigheter/nytta av/

till/från myndigheten, Kostnaden kan läggas till budgetposten specialundersökningar.
Styrelsen beslöt

att ge i uppdrag åt kansliet tillsammans med AU att återkomma med förslag rörande projektplan
för databas/datavä rdskap.

58.

Budget för 2O16 och budgetplan för 2Ol7

Älvövervakningssystemet 500'kkr. Minskad kostnad för systemet medför mindre

kostnader. Efter verksamhetsåret 2Ol7 så kommer det egna kapitalet ner till under den
tidigare beslutade gränsen på 5OO' kkr.
För vattenråden, om de drar över kostnaderna, så debiteras kommunerna inom

vattenrådet för att täcka dessa kostnader.
Monica gör en liten ändring i tabellen innan budgeten skickar ut det

till medlemmarna.

Styrelsen beslöt:

att anteckna informationen samt att lägga fram budget för 2016 och budgetplan 2017
för slutgiltigt beslut på årsmötet den 27 april 2016.

59.

Medlemsvärvning

En liten arbetsgrupp som har jobbat med detta. Primärt så var utgångspunkten att

försöka hitta och värva enskilda företag/verksamheter men under arbetsgruppens
arbete har gruppen ändrat inställning. Arbetsgruppen anser det bättre att lägga
ansvaret att se till att verksamheter sköter sin recipientkontroll hos länsstyrelsen men

att förbundet ska tillse så att myndigheterna har den information som behövs för att
kunna bli medlem. Vi från förbundet ska också rapportera in till länsstyrelsen om vi
har några avhopp av medlemmar. Vi kommer också att ta kontakt med kommunerna
som också är tillsynsmyndighet på mindre verksamheter. Vi har också tagit fram en

liten informationsbroschyr som kommer att skickas ut till kommuner som kan
användas av dem som underlag. Âterkom gärna med synpunkter på
informationsunderlaget om någon information anses saknas.
Styrelsen beslöt:

att anteckna informationen till protokollet.
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S1O. Fortsatt planering inför årsmötet 27 april2016
Årsmötet hålls t¡llsammans med Bohuskustens vattenvårdsförbund den 27 april2016
från 9-15.30 på Varldskulturmuseet i Göteborg. Första inbjudan är utskickad till
medlemmar några dagar sedan. Anmäler er snarast.

1: SRK - Länsstyrelsen och HaV
Pass 2: Näringsämnen - Jordbruksverket/Länsstyrelsen Skåne/DHI
Pass

LUNCH
Pa ra I lel

I

pass Förbundsmöte/fördju pni nga r.

Konstituera nde styrelsemöten.

Styrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet.
Då konstituerande styrelsemöte kommer att löpa parallellt under årsmötet undra vi från kansliet

sida om det är okej att anteckningarna från detta möte sköts av Frida för förbundet då Monica
inte kan dela på sig.
Styrelsen beslöt:

att Frida Eriksson kan ta anteckninqar under konstituerande stv relsemötet den 27 april 2016

511. övriga frågor.
Den 24-25 maj är det Havs- och vattenforum i Göteborg. Monica och Frida är
intresserad av att delta på detta. Tanken är att varje förbund tar kostnaden för en
persons deltagande.
Styrelsen beslöt:

att det är okej frå n förbundet sida att ta kostnaden för en av Frida eller Monica för att gå på
forumet.

512.

Kommande sammanträde för Au och Styrelsen 2O16

Nästa styrelsemöte är det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet den 27 april

20L6.

fllnncø

,tM/3

Monica Dahlberg
J

ras

Ronnie Ljung

Evalotta Stolt
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