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Godkännandeavföredragningslistan

Styrelsen god känner föred rag

ni

ngslistan.

52.

Val av justerare
Styrelsen väljer Evalotta Stolt till justerare.

53.

Föregående mötesprotokoll

s4.

Meddelanden
a

Sophie gav en kort redogörelse från Riksmötet och Vattendagarna i Umeå
tidigare i höst.

a

Regeringens prövning av Âp inom Vattendirektivet är klar. Vattenmyndigheten
ska efter justeringar av vissa åtgärder lämna över till Vattendelegationen som
ska fastställa miljökvalitetsnormerna och Âp ¿en 13 december 2016.

Styrelsen beslutade
anteckna informationen till

let

55.

Information från vattenråden inom Göta älvs ARO

CÄVR: Sophie jobbar med projektet "Underlag för bedömning och prioritering av
åtgärdsf<irslag genom samverkan inom Göta älvs kustvatten". lvtålsättningen är att
skapa och tillgängliggöra en sammanställning av undersökningar och studier som har
gjorts i nom vatten rådens kustvattenfö rekomste r.

tillfälligt utökat kontrollprogrammet
med fosformätningar under 20L7. Vattenrådet planerar att utvärdera resultaten,
inklusive tidigare fosfordata och studier, troligtvis under 2018.
På begäran av GÄVR har vattenvårdsförbundets

SVR: Skyttprojektet inom Säveåns vattenråA pågår fortfarande
MVR: Vattenrådet har beslutat att delta i Interreg-projektet WaterCoGov där Havs och
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt är Sveriges partner. Projektet
satsar på att få t¡lt stånO prioriterade åtgärder i vattendraget.

Vattenrådets informationsbroschyr är klar och beslut kommer att tas angående
tryckning.
Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

S6.

Rapport från upphandling av kontrollprogram 2Oí-7-2OL9
Tre aktörer lämnade anbud, varav ett inte uppfyllde samtliga skallkrav. På delegation
beslöt Arbetsutskott att anta ALcontrols anbud på grund av lägst pris. Det är de som
förbundet haft avtal med de senaste åren och det har fungerat väldigt bra. De har
även bra referenser. Tidsfristen för överklagan till förvaltningsrätten har nu gått ut.
Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

97.

Specialundersökningar 2OL7
Bottenfaunaundersökningar kommer att utföras i Göta älv, Nordre älv och Mölndalsån,
vid totalt åtta mätpunkter. Det kan eventuellt tillkomma punkter som Akzo Nobel och
Orkla står för. Upphandlingen kommer att göras under våren.
GÄWF har fått en förfrågan från Vänerns vattenvårdsförbund om att vara med och
bidra till en mätpunkt vid Vargön inom en nationell undersökning av mikroskräp i de
stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren). Kostnaden skulle vara
25 OOO kr. Miljöförvaltningen i Göteborg kommer eventuellt att bidra med en eller två
mätpunkter längre ner i Göta älv. Ronnie har även lyft frågan på Kretslopp och
vattenförvaltningen (Göteborg), om att lägga till ytterligare en mätpunkt vid
råvattenintaget.
Styrelsen diskuterade en rad perspektiv på förbundets eventuella intresse av att bidra
till en mätpunkt. En del frågetecken kring projektets upplägg - ekonomi och syfte kunde klargöras av Monica. Kommunala avloppsreningsverken samt dagvatten
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är uppenbara källor till mikroskräp längs älven. Förbundet har därför genom sina
kommunmedlemmar en koppling till mikroskräpsproblematiken. Enligt Ronnie kommer
det att inom en snar framtid sannolikt att göras mycket inom området. En mätpunkt i
Vargön kan därför vara intressant som referensvärde. Eftersom det i nuläget inte finns
någon standardiserad metod, lyftes frågan om resultatens jämförbarhet.
Förhoppningsvis kan mätningen kopplas till kommande mätningar i framtiden. Det
finns utrymme i förbundets ekonomi för denna specialundersökning, och bidraget
påverkar inte utrymmet för utvecklingen av förbundets kärnverksamhet, såsom och de
kontinuerliga mätningarna i älven.
grund av för få närvarande ledamöter tog ordförande beslut i frågan. Samtliga
närvarande ledamöter var dock positiva till att förbundet bidrar till undersökningen
På

Ordförande beslutade

att Göta älvs vattenvårdsförbund bidrar med 25 000 kr till en mätpunkt för mikroskräp vid
Vargön

58.

Behov av byte av mätstationen vid Älvabo
Monica informerade om att stationen vid Älvabo är nedgången när mätutrustningen nu
byts ut behövs en bättre station. Tidigare har förbundet delat kostnaderna för
stationerna med Kretslopp och vatten. Kostnaderna ska utredas av Kretslopp och
vatten, men Claes uppskattar att det rör sig om ca 200 000 kr för förbundets del.
Eftersom utbytet av mätsystem är centralt för förbundet, anses detta viktigt.
Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

59.

Projekt: Databas/Datavärdskap/Medlemsnytta
vidare?

- hur går vi

Monica och Sophie kommer att försöka hitta en praktikant från Miljöbron som kan
jobba med medlemsundersökningen under våren. Det är bra om intervjun struktureras
så att svaren går att sammanställa på ett enkelt och tydligt sätt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.
Rapport från arbetet med översyn av förbundets policy
Arbetsgruppen har jobbat med policyn och ett utkast har presenterats för
Arbetsutskottet. En del policypunkter har tagits bort eller slagits ihop och texterna har
skurits ned. Förslaget kommer att tas upp i AU en gång till innan det presenteras för

510.

styrelsen.
Styrelsen beslutade

a informationen till

llet.
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Sf1.

Företagsrepresentant saknas i valberedningen

Förbundets valberedning saknar fortfarande en representat från
företagsmedlemmarna. Det är viktigt att detta får en lösning i god tid innan årsmötet.
Det är en fördel om den som föreslås har kontakter bland medlemsföretagen.

att hitta bra representanter är att företagen idag främst
har globala nätverk. Ett par förslag om nya arbetssätt togs upp, till exempel: att
skapa kluster av företag för att skapa starkare representationskänsla (så att
företagsrepresentanterna i styrelsen vet att man företräder en grupp av företag) och
därigenom öka engagemanget
En aspekt som gör det svårt

Styrelsen beslutade

att anteckna diskussionen till protokollet; samt
att uppmana företagsrepresentanterna i styrelsen att höra sig för om det kan finnas
nåqon som kan ta uopdraqet för valberedni ngen.

S12. Brev från

GR:s valberedning

Det är viktigt att styrelsen i sitt svar är tydliga med att förbundets utsedda
kommunrepresentanter i valberedningen, Peter Lindh (S), Göteborg stad
(sammankallande) och Lisbeth Boethius (M), Göteborgs stad, skall finnas kvar och
sköta nomineringen av ledamöter från medlemskommunerna.

Att de tidigare blivit kallade i sin roll som valberedning inom GR beror på att den
tidigare sammankallande i valberedningen, Jonas Ransgård, gav dem det uppdraget.
Styrelsen beslöt

att svara GR:s valberednino i linie med antecknad diskussion

S13. Planering inför årsmötet

2OL7

Ârsmötet blir den 27 april tillsammans med BWF.
Styrelsen landade i att det skulle vara intressant med ett föredrag om ny
mätteknik/teknikutveckling, eventuellt med koppling till det nya övervakningssystemet
med mätstationer längs älven. Ett relaterat tema kunde vara dataanalys. För detta
skulte vi kunna tillfråga någon på SUnt eller SLÜ. Resultaten från DHI:s trendanalyser
av hydrografisk data, vilket är en del av Gryaabs miljötillståndsansökan, skulle också
kunna ingå. for GAWF borde undersökningen kring medlemsnytta/databehov
presenteras.
Styrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet

S14. övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp
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515.

Kommande sammanträden för AU och Styrelsen 2O17
Sammanträdestider för Arbetsutskottet 2017
.
Tisdag 2L februari kl. 13:30 (vecka B)
o
Tisdag 11 april kl. 13:30 (vecka 15)
.
Tisdag L2 september kl. 13:30 (vecka 37)
o
Tisdag 2L november kl. 13:30 (vecka 47)
Sammanträdestider för Styrelsen 2017
o
Torsdag 9 mars kl. 13.30 (vecka 10)
.
Torsdag 27 april (vecka L7) konstituerande i samband med årsmötet
kl. 9-12 Fika + Föredrag tillsammans med BWF
kl. 12-13 Lunch
kl. 13-14 BWF (Förbundsmöte + efterföljande konstituerande styrelsemöte)
kl. 14-15 GÄWF (Förbundsmöte + efterföljande konstituerande styrelsemöte)
o
Torsdag 28 september kl. 13.30 (vecka 39)
o
Torsdag 7 december kl. 13.30 (vecka 49)
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