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PROTOKOLL
fttrt vid sammanträde med styrelsen fiir Göta älvs vattenvårdsftirbund
Tid:

Fredag den 4 december 2015, kl. 13:00-15:00

Plats:

Göteborgsregionens kommunalforbund (GR),
Anders Personsgatan 8 i Göteborg.

Nåirvarande:
Or dinar ie s tyr el s el e damö ter

Ronnie Ljungh
Evalotta Stolt
Lennart Nilsson
Gunnar Johansson
Tomas Nilsson
Elisabet Stadler
Marie Andersson

Göteborgs stad
Akzo Nobel Pulp and Performance AB
Ale kommun
SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk
GKN Aerospace Sweden AB
Göteborgs stad
SKF Sverige AB
AstraZeneca AB

Suppleanter
Claes Wangsell
Rickard Olsson
Ann-Christine Tornebj er Torslid

Kretslopp och vatten, Göteborg
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Trollhättans Stad

Selçeterare
Monica Dahlberg
Frida Eriksson

GR
GR

Leif Mowitz

$ 1. Godkåinnande av füredragningslista
Föreliggande ftirslag till ftiredragningslista godkändes.
$

2.

Till
$

att justera protokollet valdes Evalotta Stolt.

3.

o

Val av justerare

Meddelanden

Den arbetsgrupp som jobbar med medlemsvåirvning ska träffa låinsstyrelsens ftirbtndets
kontakþerson tillsynsenhet den 18 december ftir att diskutera uppftiljning av icke
medlemmar och krav på de som bör ha en recipientkontroll som kan utfÌiras via
vattenvårdsft irbundet.

o

Arbete med Vattenskyddsområde filr Göta älv ska i början av 2016 ha en workshop für
politikerna i de berörda kommunema.

O

Rapporten

sediment" åir klar och kommer att presenteras kort på nästa

4. Information från vattenråden inom Göta älvs ARO
o Göta älvs vattenråd: Har fätt bidrag fran kinsstyrelsen für att ta fram en kunskaps$

sammanställning över de kustvatten- och övergångsvattenfiirekomster som finns inom
rådets upptagningsområde. De har fått 130 000 kr som ska täcka hela projektet.

o
o

Säveåns vattenråd: Deras skyltprojekt löper på och ska vara

klart den

1 september 2016.

Mölndalsåns vattenråd: Har ffitt bidrag ftir att ta fram en kort version av tidigare
sammanställt kunskapsunderlag pâ 40 000 kr.

Styrelsen beslöt
att

S

till orotokollet

anteckna lämnad redogörelse

5. Nytt älvövervakningssystem - Lägesrapport, Claes llångsell

Teststation står på plats i Surte och mäter parallellt med det "garrrld'systemet. Det verkar
som om ny mätsonderna åir bättre åin det "garnld'systemet vilket åir positivt.
Dataöverfüringen åir under uppbyggnad men fungerar inte optimalt åinnu. De parametrar
som mäts åir samma som tidigare men med tillägg päfargÍal, algbiomassa och eventuellt
olja. En noggrannare genomgång av det nya systemet kommer att hållas ftir styrelsen nåir
systemen åir upp och rullar.
Styrelsen beslöt
att till protokollet anteckna låimnad redogörelse

6.

Skriften "Fakta om Göta älv'- Lägesrapport samt önskemål om fìirlängning av
uppdraget, Frida Eriksson, GR
Frida höll en kort presentation över upplägg över skriften med lite framtagna figurer och
bilder. I samråd med PoU och AU füreslås även att projektet utökas med en månads halvtid
ftir att fürdigställa de tillägg som har uppkommit under projektets gang med till exempel
kartor, Vattendirektivet och statusklassningar, detta till en ungeftirlig kostnad på 30 000 ft¡.
Föreslaget nytt slutdatum åir att skriften är klar till årsmötet i april 2016. Ett behov av att
kunna köpa bilder till skriften har också uppkommit och en budget på 10 000 kr till bilder
$

ftireslås.

Styrelsen beslöt
att utöka projektet Fakta om Göta älv med en halvtid under en månad.
att bevilja l0 000 kr till eventuellt behov av att köpa bilder.

$

7. Skriften "Fakta om Göta älv" - Kostnad fiir arbete med layout, Monica Dahlberg

Tony Dahl som jobbar med layout på GR gjorde tidigare under året en uppskattning av
kostanden für att göra layouten på skriften "Fakta om Göta älv" men har insett att den
kostnaden låg väl i underkant och uppskattar iståillet att det tar honom cirka 60 timmar att
skapa layouten, vilket skulle uppgå till en kostnad pâ37 500 kr ftir ftirbundet.

Styrelsen beslöt

all avsätta 37 500 kr

till

ftir skriften
2

S. Rapport från diskussion

om'nMiljögiftsundersökning i sediment2016"
Undersökning av miljögifter i sediment genomftirs vart 5:e år i samarbete med
Bohuskustens vattenvårdsfürbund. GAVVF har tidigare haft två punkter och på fürslag
ligger att inftir nästa undersökning ha kvar dessa två punkter och ta samma parametrar som
tidigare och att om något "sticker ut" under kommande års undersökning göra mera riktade
S

mätningar på de åimnena.
Bohuskustens vattenvårdsftirbund har haft en konsult att ta fram kostnader für att
genomfÌira en liknande undersökning som genomftirdes 2011. I det framtagna
kostnadsflorslaget uppgår kostnaden fiir Göta älvs två provpunkter till265 000 kr. Inom
Bohuskustens vattenvårdsftirbund pågår nu diskussioner om att dela upp undersökningen
över flera år ftir att sprida ut kostnaderna fiir forbundet. Nästa möte med låinsstyrelsen sker
i början av 2016 och då ska man ftirsöka att komma fram till hur man ska vidare med detta.
Styrelsen beslöt
att

S

till protokollet anteckna låimnad

redo sörelse

9. Vattenmagazinet 2015-2016

Förbundet har under många år tagit fram skriften Vattenmagazinettill årsmötet men
fundering kring vilka som åir målgruppen och vilka som läser skriften har lyfts. AU fiirslår
att man istället ftir Vattenmagazinet ska ha ett nyhetbrev som skickas ut två gånger per år
dåir man informerar om vad fiirbundet arbetar med.
Monica och Frida undersöker möjligheten till att skapa någon slags RSS-feed på hemsidan
som man kan prenumerera på och att "brodera" ut texten om de rapporter som kommer upp
så att man snabbt kan tillgodogöra sig vad den resp. rapport har kommit fram till.
Styrelsen beslöt:
att inte ta fram Vattenmagazinetfor 2015-2016
att älãggaMonica och Frida att undersöka möjligheterna ftir att få ut mera information på
hemsidan samt informeraallamedlemmar om hemsidan och fundera på möjlighetema
med att skicka ut nyhetsbrev istället.

$ 10. Planering infär årsmötet 2016
Förra året hölls årsmötet tillsammans med Bohuskustens vattenvårdsfiirbund på
Sjömanskyrkan i Göteborg, och innehöll gemensamma füreläsningar och lunch och sedan
års- och konstituerande styrelsemöten. Bohuskustens vattenvårdsftirbund ser gåima att
årmötena hålls gemensamt i år igen.

Ett florslag är att ftirsöka ha ett utökat utbyte
diskutera ftirbundens roll.

till

exempel i form av en workshop dtir man

Styrelsen beslöt:
att ha årsmötet tillsammans med Bohuskustens vattenvårdsffirbund
20r6
den27
att årsmötet

J

$ 11. Övriga frågor
o Förslag på framtida exjobb ar atttafram underlag fÌir att våirdera älven ekonomiskt.
Frida och Monica undersöker möjligheterna till detta i samarbete med deras kontakt på
universitet.
a

Enligt information från låinsstyrelsen, vid tidpunkten für mötet, ska dockan vid
Damiens varv inte flyttas
(ny inþrmation harframkammit sedan mõtet om att docknn rjr såld och kommer att
flyttas ncir veidret cir stabilare.)

o
o

Rickard Olsson (Villeroy & Boch Gustavsberg AB) har
kunna vara kvar som suppleant.

ñtt nytt jobb

och kommer inte

Leif Mowitz (GKN Aerospace) ska också sluta inom kort och avsäger sig dåirmed
platsen som ordinarie styrelseledarmot i ftirbundet. Hans ersättare
fa CÈN kan ttinka
sig att vara suppleant men vill inte gå in som ordinarie ledamot.

Styrelsen beslöt

att

till protokollet

anteckna låimnad redo sörelse

$ 12. Kommande sammansträden fìir styrelsen under 2016
Torsdag 10 mars kl. 13.00 (Loknl: GR)

o
o
o
o

Onsdag 27 april (vecka l7) kl. 9-12 Föredrag med BVVF kl.12-13 Lunch kl. l3-14
Förbundsmöte med efterftiljande konstituerande styrelsemöte (Lokal ej klar)

Måndag 26 september kl. 13.00 (Loknl: GR)
Fredag 9 december

kl.

13.00 (Loknl: GR)

till

sammanträdestider

Styrelsen beslutar:

Att

eodk¿inna ftirslaset

Ronnie Ljung
ordf.

ftir styrelsen

Evalotta Stolt

4

