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BOHUSKUSTEN

Kungshamn 7 mars 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Onsdag den27 april 2016 kl. 15:00-15:30

Plats: Världskulturmuseet i Göteborg

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2. Godkännande avdagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

Näruarande ledamöter:

Mats Brodefors

Hans Schub

Petra Rönnholm

Bengt-Åke Andersson

Anna-Lena Heydar

Eva Abrahamsson

Curt Olsson

Ulla Buhr

lngela Frössling

Mihkel Laks

Edvard Molitor

Närudronde ledamöter:

Bo Pettersson

Morgan Bråse

övrígd deltøgare:
Monica Dahlberg

Minja Bengtsson

Göteborgs stad

Tanums kommun

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Uddevalla kommun

Sotenäs kommun

Lysekils kommun

Orust kommun

lnovyn Sverige AB

Volvo personvagnar

Göteborgs Hamns AB

Stenungsunds kommun

Klädesholmen Seafood

GR

GR

fi!_nä rua ra n d e I ed ø m öte r:
Sofia Westergren

Berne Petersson

Eva Wallin

Ann-Sofi Sefton-Joha nsson

Leif Högberg

Agneta Stenberg

El näruarande ersättare:
Christina Löwenström

Louise Thunström

Göte Carlsson

Claes Jansson

Jan Hansson

Pierre Rehnlund

Lena Martinsson

Carl-Johan Sernestrand

Hilbert Eliasson

lnge Löfgren

Alf Siversson

Anders Hygrell

Marie-Louise Johansson

Karl-Emil Mattsson

Annika Utgenannt

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

öckerö kommun

Strömstads kommun

Munkedals kommun

Orkla Food Sverige AB

Göteborgs stad

Tanums kommun

Göteborgs stad

Tjörns kommun

Öckerö kommun

Kungälvs kommun

Strömstads kommun

Uddevalla kommun

Sotenäs kommun

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Borealis

GRYAAB

Preemraff Lysekil

Boh uskustens vattenvårdsförbund
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
S4O222GöTEBORG

Tel: 031-335 50 00
Fax: 031-335 51 17
www.bwf.se
info@bwf.se
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3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar till justerar för mötet.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

5. Meddelanden

lnga meddelanden.

6. översyn av medlems- och kontrollavgifter

Arbete pågår i Arbetsutskottet med att ta fram ett förslag till justerade avgifter.
Kontakt har tagits med Länsstyrelsen f<ir att få hjälp med att bedöma verksamheternas
påverkan som är kopplat till kontrollavgifterna. Målsättningen är att kunna presentera ett
förslag för medlemmarna till hösten så att de i god t¡d t¡ll årsmötet 2OL7 kan inkomma med
synpunkter.

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

7. Sammansättning av styrelsen

I Arbetsutskottet pågår även en diskussion om att se över styrelsens sammansättning. Som det
är nu med så många ledamöter är det ibland svårt att få så många att komma att styrelsen är
beslutsför. Vore också bättre med en jämnare fördelning mellan kommuner och företag.

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

8. Budget/Ekonomi

Delårsrapport för januari-mars 2016 presenterades. Förbundet visar för perioden ett positivt
resultat pår209,4 kkr. Omsättningen jan-mars är LO12,6 kkr. lntäkterna avser den del av årets
intäkter som utgörs av medlems- och kontrollavgifter.

Provtagningskostnader avser Hydrografi och Växtplankton inkl rapport enligt avtal, samt
Näringstillförsel enligt kostnadsnivå i budget 20t6. övriga planerade undersökningar har ännu
inte startats då upphandlingarna inte är klara så de har vi ännu ingen kostnad för att redovisa.
Kostnader avseende konsultarvoden till GR avser fakt¡skt utfört arbete enligt avtal avseende
jan-mars.

Kvarvarande eget kapital efter justering för periodens resultat (jan-mars) är 844,7 kkr
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Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

9. Kontrollprogram 2016

Arbete pågår med att handla upp/skriva avtal för följande delprogram:
3. Miljögifter i biota - Förslaget är klart från förbundet. lnväntar besked från Lst gällande ev.

samordning med deras lysosomala studier på blåmusslor. De vill göra sudier på samma musslor

som visedan analyserar på miljögifter.

5. Mjukbottenfauna - Lokaler klara (5 st). Samordnas med regional och nationell provtagning.

Utförs av Göteborgs universitet.

9. Snabbväxande makroalger (flygfotografering samt analys av biomassa och artbestämning)-

Upphandling går ut inom kort. Awaktar bara att få klart med avtal för att kunna annonsera

enligt förenklat förfarande. Undersökningar utförs årligen 2OL6-2OL9 med leverans av rådata

varje år efter provtagning. Rapport 1ör 2OL6-2O19 levereras i början av 2O2O. Hela paketet

handlas upp.

13. Avtal snart klart med DHI avseende rapport för 1998-2015.

a

Styrelsen beslutar

o

a

a

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

10. Sprida information om förbundet/Samverkan med övriga berörda aktörer

Under verksamhetsåret 2015/2016 har förbundet kontinuerligt arbetat med att sprida

information om förbundet dels för att värva nya medlemmar men också för att stämma av med

andra vattenvårdsförbund i Sverige hur deras arbete bedrivs. Förbundet kommer att under
våren kontakta samtliga tillsynsenheter hos medlemskommunerna för att tillhandahålla
underlag till dem som de kan dela ut när de är ute på tillsyns hos verksamheter. Planerar även

att träffa Svealands kustvattenvårdsförbund i samband med Havs- och vattenforum i maj.

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

11. Sammansättning av Arbetsutskott samt Program- och utvärderingsgrupp

Arbetsutskott
Namn Orqonisation

Mats Brodefors

Anna-Lena Heydar

lngela Frössling

Edvard Molitor

Göteborgs Stad

Uddevalla kommun
lnovyn Sverige AB

Göteborgs Hamn AB
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Program och utvärderingsgrupp
Nomn Orgonisation
Lena Blom

Maria Hribinette
Vakant

Jan Mattsson
M a rie-Lou ise Joha nsson

Sara Ljung

Göteborgs Stad

Kungälvs kommun

GRYAAB

Borealis AB

Preem Raff Lysekil AB

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till sammansättning i Arbetsutskott samt Program- och utvärderingsgrupp

12. övriga frågor

Tidningen Västerhavet får fr o m 2016 en högre kostnad. 20L5 betalade förbundet 5 471 kr för
att vara med på 100 ex. 2016 blir kostnaden antingen L0 50L kr el. 17 905 kr beroende på hur
kostnaden fördelas mellan de olika parterna. Det lägre alternativet baseras på att man fördelar
hela kostnaden efter hur många exemplar av tidningen man vill ha (i BWFs fall 3,4 %) och det
högre alternativet baseras på att man fördelar halva kostnaden jämnt mellan alla och andra
halvan efter hur stor andel av exemplaren man vill ha.

Styrelsen beslutar

att godkänna att BVVF går in med det lägre av kostnadsförslagen, 10 501 kr

13. Nästa möte med styrelsen

Nästa styrelsemöte är den 30 maj 2016 på Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborg.

t4. Mötet avlutas

Mats Brodefors - Ordföra e Monica Dahlberg - Sekretera
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Anna-Lena Heydar - usterare


