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§ 1. Godkännande av föredragningslista
Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Evalotta Stolt.
§ 3. Meddelanden
 Axel Christiernsson har valt att gå ur förbundet pga att de fått kontrollavgift i och med den
nya fördelningen som beslutades vid förbundsmötet 2014. De betalade tidigare ingen
kontrollavgift alls men fick för 2014 en avgift på 12 626.


Projektet om Hoppande sediment skulle ha avslutats vid årsskiftet men har blivit något
fördröjt då man vill komplettera med hastighetsmätningar i Göta älv. Chalmers har under
hösten haft kontakt med Lars Arneborg på GU (Oceanografi) som är intresserad av att
hjälpa dem att genomföra dessa. Det var planerat att utföras under hösten, men på grund
av sjukdom har dessa mätningar skjutits upp till våren. Lars har även antytt att man i
samband med dessa mätningar ev kan koppla även partikelmätning, men detta är inte klart

ännu. Man skulle även vilja ta ett omprov för komplettering av våra analyser i Göta Älv
för att kunna utröna skillnader i analysmetoder för den provuppställning som gjordes.
Man anser att ovanstående skulle bidra till en bättre förstudie i Göta älv och skulle vilja
komplettera rapporten med dessa mätningar.


Anbudstiden för den limnologiska undersökningen i Östra Nedsjön är nu klar och
Arbetsutskottet har beslutat att låta Medins Havs och Vattenkonsulter AB i Mölnlycke få
uppdraget.



Skärmen vid Ormo (Nordre älv) som reglerar vattenföringen i Göta älv grenen skall bytas
ut. Byggstart är v. 17 om allt går som det ska och arbetet beräknas pågå i 12 veckor.

Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse.
§ 4. Information från vattenråden inom Göta älvs ARO
Vattenråden inom Göta älvs ARO (Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd)
kommer fram till den 30 april 2015 att arbeta för fullt med att få fram yttranden över
Vattenmyndighetens samråd.
Den 11 juni planerar Göta älvs vattenråd att ha en vattendragsvandring vid Slereboån i Ale
kommun.
Man kommer också att fungera som referensgrupp i ett LIFE-projekt om biologisk mångfald i
Göta älv som bl a Länsstyrelsen och Sportfiskarna söker pengar för från Naturvårdsverket.
Inom Säveåns vattenråd har man sökt LONA-bidrag från Länsstyrelsen för att kunna sätta upp
informationsskyltar som ska placeras på lämpliga platser längs ån där människor vistas längs
Säveån. Dessa ska informera om vattenfrågor och vattenrådet. Bidraget delfinansierar 50 % av
kostnaden för att ta fram skyltarna kommunerna längs ån samt Mjörns FVO går in med
resterande medel.
Mölndalsåns vattenråd diskuterar att ta fram en informationsbroschyr om Mölndalsån och
vattenrådet.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse.
§ 5. Information om regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda
den vattenanknutna recipientkontrollen.
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera och föreslå hur
verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den
regionala och nationella miljöövervakningen. Samordningen ska bidra till uppföljningen av
de vattenanknutna miljökvalitetsmålen samt rapporteringen enligt relevanta EU-direktiv
och internationell rapportering.

2

Vidare ingick att ta fram standardiserade parametrar och metoder för recipientkontroll samt
lägga fram förslag om hur data från recipientkontrollen ska kunna tillgängliggöras. I
uppdraget ingick även att utreda om de verksamhetsutövare som idag inte omfattas av
recipientkontrollen bör omfattas samt konsekvenserna av detta.
Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 31 mars 2015.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt
att ge Au i uppdrag att bevaka när uppdraget redovisas och sätta sig in i vilka förslag
som lämnas.
§ 6. Fakta om Göta älv 2015
Monica fick vid mötet den 5 december i uppdrag att ta reda på vad kostnaden skulle bli för
att genom GR anlita Frida Eriksson som föreslagits att göra arbetet med uppdateringen av
”Fakta om Göta älv”. Om Frida får den föreslagna bruttolönen på 25 000 kr/månad blir
kostnaden för Göta älvs vattenvårdsförbund inkl sociala avgifter, försäkringar m.m. 38 280
kr/månad.
Monica skulle också ta reda på vad det skulle kosta att anlita GR:s Infogrupp att layouta
skriften. Tony Dahl på GR som gjorde layouten av skriften 2005/2006 beräknar att det tar
30 timmar. Med en kostnad på 650 kr/timme blir totalkostnaden 19 500 kr.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt
att genom GR anlita Frida Eriksson på totalt 3 månader som heltid alt 6 månader på
halvtid för att uppdatera skriften ”Fakta om Göta älv”.
§ 7. Miljögifter i sediment 2006 & 2011
Monica informerade om att resultaten från miljögiftsundersökningarna i sediment från
2006 och 2011 snart kommer att redovisas. Detta har av olika skäl blivit fördröjt men nu
har man från Bohuskustens vattenvårdsförbund, som var den upphandlande organisationen,
anlitat en annan konsult som skall slutföra uppdraget. Göta älvs vattenvårdsförbund som
har med två mätpunkter i älven i undersökningen har tills resultaten är redovisade hållit
inne med slutbetalning av uppdraget.
Resultaten kommer att redovisas vid förbundens gemensamma årsmöte den 29 april.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse.

3

§ 8. Information från bokslut för 2014.
Monica informerade om att bokslut och revision för verksamhetsåret 2014 är klart.
Under året har förbundet haft intäkter på 1 891 000 kronor inkl. bidrag på 161 000 kronor
för vattenråden (bidrag för adm och projekt). Kostnaderna uppgår till 1 850 000 kronor
varav 149 000 kronor har varit kostnader för vattenråden.
Ett underskott på 497 000 kr hade budgeterats för verksamheten under 2014. Bokslutet för
årets verksamhet visar på ett överskott på 41 000 kronor. Skillnaden förklaras främst av att
den budgeterade kostnaden på 250 000 kronor för utbytet av älvövervakningssystemet inte
fallit ut under året. Kretslopp och vatten i Göteborg har också fakturerat mindre än
budgeterat för drift och underhåll av mätstationerna. Vattenråden hade budgeterat 100 000
kronor för projekt som inte tagits i anspråk.
Under 2014 har förbundet tappat Antens Laxodling som medlem men istället fått
Sävelångens FVO som ny. Sammantaget innebär detta att förbundets totala egna kapital
vid årsskiftet 2014/2014 uppgick till 1 870 000 kronor. Av detta tillhör 1 472 000
vattenvårdsförbundets verksamhet och resterande kapital tillhör det tre vattenråden.
Ett beslut finns sedan tidigare i styrelsen om att det egna kapitalet inte bör understiga
500 000 kronor för att kunna ta upp variationer i kontroll och undersökningsverksamheten
mellan olika år.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt
att godkänna bokslutet för 2014 års verksamhet.
§ 9. Diskussion kring budget för 2015 och budgetplan för 2016.
Intäkter
Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter. Kontrollavgifterna justeras
årligen med konsumentprisindex i enlighet med tidigare årsmötesbeslut. Bland övriga
intäkter innebär anslutningsavgifterna till älvövervakningssystemet ett tillskott till
förbundet på 54 000 kronor under året. Konsumentprisindexutvecklingen under 2014 var
-0,2 % vilket påverkar kontrollavgifterna.. Intäkter för administration av vattenråden för
Göta älv, Säveån och Mölndalsån kommer in till förbundet genom bidrag från
Vattenmyndigheten på 180 000 kr, som betalas ut för arbete avseende 2015.
Kostnader
Nuvarande kontrollprogram gäller under 2013-2015. Kostnaderna för den löpande
vattendragskontrollen samt ordinarie drift och underhåll har under 2015 budgeterats till
950 000 kronor, detta inkluderar 250 000 kronor vardera för 2015 och 2016 för utbyte av
älvövervakningssystemet.
Utöver det löpande kontrollprogrammet genomförs specialundersökningar som i huvudsak
grundas på behov och önskemål från miljömyndigheter och medlemmar. Program- och
utvärderingsgruppen får även i fortsättningen i uppdrag att ta fram förslag till vilka
specialundersökningar som kan vara lämpliga att genomföra. Förbundets styrelse fattar
beslut om finansiering i varje särskilt fall. Kostnaderna för specialundersökningar har
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budgeterats till 540 000 kronor för 2015. Av dessa är 75 000 kronor intecknade för
slutbetalningen av den sedimentundersökning som genomfördes i Göta älv 2011.
I kostnaderna för administration, inkl. arbete att ta fram trycksaker och information ingår
löner till kansliets personal, arvoden, omkostnader för styrelsens verksamhet samt
kostnader för framtagande av årsrapporten (Blå boken), Vattenmagazinet m fl
publikationer och hemsidan. Kostnaden bedöms för vattenvårdsförbundet uppgå till
390 000 kronor för 2015. Till administrationskostnaderna har dessutom särskilda poster
lagts upp för arbetet med Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för
administration och möten inom vattenråden under 2015 bedöms bli 45 000, 40 000 resp.
30 000 kronor.
Övrigt
Från och med 2015 är inte Axel Christernsson AB längre medlemmar i förbundet.
Att finnas med på Eniro.se med företagsuppgifter kostar ganska mycket. Nuvarande avtal
löper under 2014och 2015. Styrelsen är eniga om att vi säger upp avtalet med Eniro fr o m
2016. Tomas tipsade om att man kan lägga in kontaktuppgifter kopplade till hemsidan på
Google istället.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt
att godkänna ovan nämnda förslag till budget för 2015 samt budgetplan för 2016.
§ 10. Fortsatt planering inför årsmötet den 29 april 2015?
Förbundets årsmöte hålls i år den 29 april i Sjömanskyrkan i Göteborg. Föredragen
samordnas med Bohuskustens vattenvårdsförbund och kommer att ha tema kring mikroskräp
och strandskräp samt att vi kommer att få resultat från den sedimentundersökning som
utfördes längs Bohuskusten och i Göta älv 2006 och 2011.
Vi kommer också att få en guidad rundvandring på Sjöfartsmuseet som ligger alldeles
bredvid. Resp förbund bjuder sina medlemmar på årskort á 40 kr för inträde på museet,
dessa gäller sedan under hela 2015 på stadens samtliga museer.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse.
§ 11. Medlemsvärvning.
Monica har sedan förra mötet kontaktat i första hand Lst för att se om vi kan få ut en
förteckning över verksamheter med utsläpp (process-, kyl- och dagvatten) till recipient inom
vårt verksamhetsområde.
Bollebygds kommun borde tillfrågas om de inte borde vara med i förbundet då de har en stor
sjö (Östra Nedsjön) inom Mölndalsåns ARO, som förbundet dessutom avser att göra en större
limnologisk undersökning i under 2015.
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På nästa styrelsemöte utses en arbetsgrupp som skall arbeta mer aktivt med medlemsvärvning.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt
att man vi nästa styrelsemöte utser en arbetsgrupp för medlemsvärvning.
§ 12. Stort antal kvar av ”Fina och fula fiskar i Göta älv” – vad göra med dessa då
det kommer att finnas ont om lagringsplats när GR flyttar?
Det finns enligt inventering nästan 2000 ex kvar an boken ”Fina och fula fiskar i Göta älv”.
När GR flyttar hösten 2015 kommer det att finnas mindre utrymme att lagra dessa.
Böckernas värde är redan avskrivet. Föreslogs att boken delas ut gratis på årsmötet samt att
man går ut till medlemmarna och upplyser om att boken finns att beställa till en mkt låg
kostnad.
§ 13. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 14. Nästa möte
Onsdagen den 29 april ca kl. 14:00 (i samband med årsmötet i Svenska Sjömanskyrkan
(Amerikagatan 2) i Göteborg)

Göteborg dag som ovan
Monica Dahlberg
Justeras
Ann-Christine Andersson
ordf.

Evalotta Stolt
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