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Beslutande ledamöter
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$13

Ove Wiktorsson

-

Kungälvs kommun

Lars Georgsson

-

Strömstad kommun

Mikael Staxäng

-

Uddevalla kommun

Ann Christine Andersson
Hans Nordlund

-

-

Göteborgs stad

Lysekil

Mikhel Laks - Volvo personvagnar
Jakob Hallman

Beslutande ersättare

$r-

-

Stenungsunds kommun

Rolf Hermansson

- Tanums kommun

Agneta Granberg

-

Marianne Lönn

-

Göteborgs stad

Ockerö kommun

$16

Ovriga ledamöter
(ej beslutande)

Ej närvarande
ledamöter

Anders Äström - Gryaab AB
Agneta Stenberg - Abba Seafood

Ej närvarande
ersättare

Ovriga deltagare

Torunn Skau, verkställande tjänsteman

Ylva Löf - GR
Monica Dahlberg

Ordförande

Agneta Granberg

Utses att justera

Rolf Hermansson

BWF
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Justerare

Sekreterare

Tid: 5 maj 2014. Kl.9-I2.
Plats: GRs lokaler i Gårda, Gõteborg
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Mötets öppnas
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Utseende av justeringsman.
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Styrelsen beslutar
att utse Rolf Hermansson till justerare
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Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna uts?ind dagordning
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Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutar
att godkänna ftiregående mötesprotokoll
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Informationspunkt: Information om Göteborgs Regionens Kommunalftirbund av
Ylva Löf, chef ftir miljö och planavdelningen på GR.
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Föregående mötes protokoll (skickas ut när justeringen

$7

Budgetavstämning t o m mars 2014. (Se bilaga).

åir

klar)

Ekonomien tir i fas, även om det åir så det är finns en del pengar på kontot nu så
kommer det att ftirsvinna en del under höst och vinter när undersökningarna
klara.
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Milj ögiftsundersökning en 2006, 201 I . L?igesrapport
Agneta fiiredrar eftersom Mari - Louise har Ëtt ftirhinder. BWFs arbetsutskott
har tagitkont¿kt med SGU fìir att få en leverans av miljögiftdata ftir
provtagnin garraa. 2006 och 2011.
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Övriga undersökningar
- Hydrografr tilldelningsbeslutet har gått

till Medins biologi AB, men SMHI

till

Förvaltningsrätten. BVVF har ingen annan möjlighet Èin att
direktupphandla under tiden åirendet ligger hos Förvaltningsrätten. BVVF
har valt att fortsätta direktupphandla med SMHI.

haröverklagat

- Makroalger: undersökningen kommer att löpa på som vanligt 2014.
-Mjukbottenfaunaundersökningarna:

BWF kommer att, baserat på

referensgruppens rekommendationer, att anvåinda sig ut av den nationella
metoden for mjukbottenfaunaundersökningar med så kallat bottenhugg
istället für den tidigare anvåinda metoden med ISP kamerareferensgruppens
rekommendationer.
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- Flygfotograferingen kommer att utftiras på samma sätt som ftir 2013. En
utvZirdering av fotona behövs.

Styrelsen beslutar
$tt anteckna informationen tillprotokollet.
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Informationspunkt:
Monica Dahlberg, tjåinsteman på Göta älvs vattenvårdsftirbund, kommer in och
presenterar Göteborgs vattenvårdsftirbund.
Förbundet består av 13 kommuner samt 40 füretag.
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Avtal mm med Göteborgs Regionens kommunalfÌirbund (GR)
Avtalet med GR îLr pã gängoch <iverflyttandet av kontor och personal från
Fyrbodals kommunalfìirbund till GR åir satt till den I juli.
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Öwiga frågor
Man diskuterar konferensen som
vattenvårdftirbundets roll
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BWF

arrangerade

tidigt 2014med fokus på

Mötets avslutande
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