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Protokoll Styrelsemöte L50223

Plats: Gryaab, Göteborg.

Närvarande
Agneta Granberg, ordf
Rolf Hermansson, vice ordf
Anders Ãström, Gryaab

lngela Frössling, lneos

Hans Shub, Tanum

Bo Andersson, Orust

Mikhel Laks - Volvo personvagnar AB

Edvard Molitor- Göteborgs hamn AB

Jacob Hallman, Stenungsund (endast punkterna 2-3)

Ann-Christin Andersson (endast punkterna 2-3)

lcke närvarande
Berne Petersson (KD) - Tjörns kommun

Jan Hansson (M)- öckerö kommun

Ove Wiktorsson ( C )- Kungälvs kommun

Lars Georgsson (S)- Strömstads kommun

Mikael Staxäng (M) - Uddevalla kommun

Eva Abrahamsson (M)- Sotenäs kommun

Hans Nordlund (M)- Lysekils kommun

Per-Arne Brink (S)- Munkedals kommun

Bo Andersson (M)- Orusts kommun

Marie-Lousie Johansson - Borealis AB

L Mötesformalia
Mötet öppnades av ordförande Agneta Granberg. Dagordningen godkändes

Föregående mötes protokoll är ej utskickat men justerat. Protokoll sänds till styrelsen i

samband med detta protokolls utskick.

Beslut: Rolf Hermansson utsågs att justera dagens protokoll
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2. Årsbokslut
Arbetet med upprättande av årsbokslut är ej avslutat. Verksamhetsövergången från

Fyrbodals kommunalförbund och Göteborgsregionens kommunalförbund är en orsakerna till
förseningen.

Förbundets egna kapital uppgår efter 20L3 års bokslut till 668 tkr. Förbundet bedöms som

väl konsoliderat i förhållande till verksamhetens risker men frågan bör diskuteras med

revisionen.

I tidigare anteckningar finns uppgifter om att ev överskott2OL4 ska betalas tillbaka till
medlemmarna.

Revision av årsbokslutet kommer att ske i mitten av mars.

Beslut: Så snart årsredovisningen är klar ska den skickas till styrelsen för synpunkter och

frågor. Styrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att granska och godkänna årsredovisningen inför

årsmötet.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att lägga förslag till hur ev överskott 2014 samt

eget kapital ska hanteras.

3. Budget

Budget för innevarande år är osäker och behöver ev revideras. I syfte att skapa en

långsiktighet avseende ekonomin bör en flerårsbudget arbetas fram.

Förslag till budget 2OL6 âr ej klart. Budget 2016 ska tas av stämman.

Stämman beslutar om kommande års medlemsavgift och kontrollavgift. I dagsläget bedömer

kansliet att såväl medlems- som kontrollavgift kan hållas oförändrad verksamhetsåret 20L6.

Beslut: Styrelsen beslutar att om innevarande års budget behöver revideras ska den beslutas

av stämman samt att uppdra åt kansliet att återkomma med ett förslag till framtida

budgetprocess.

Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att till stämman lägga förslag till
kontrollavgifter 2016.

4. Delegationsordning
Den löpande hanteringen av ekonomin är i behöv av en översyn.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt AU att återkomma med ett förslag till delegationsordning.
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5. Upphandling av provtagning av hydrografi och växtplankton

Upphandlingen av hydrografi och växtplankton överklagades av SMHI. Kammarrätten gav

klagande part rätt och upphandlingen är avbruten. Ett justerat förfrågningsunderlag är

framtaget. Avtalsperioden är synkroniserad med motsvarande avtal för Göta Älvs

Vattenvårdsförbund.

Då den beräknade anbudssumman troligen kommer att överstiga tröskelvärdet ska anbudet

annonseras inom EU. Det ledertill en längre anbudstid än tidigare. Beräknad tid för ny

avtalsstart är 150701. U nder anbudstiden direktupphandlas tjänsten.

Beslut: Styrelsen noterar informationen samt uppdrar åt arbetsutskottet att hantera

löpande frågor under anbudstiden.

6. Kontrollprogram 2015

Förslag till kontrollprogram för 20L5 har tagits fram av kansliet samt stämts av med

referensgruppen. Förslag till kontrollprogram innehål ler följande
o Hydrografi och växtplankton
o Mjukbottenfauna
o Makroalger
r Snabbväxande makroalger i grunda kustnära områden
o Tillförsel av näringsämnen

Beslut: Förslagtill kontrollprogram stäms av med arbetsutskottet innan stämman

7 . Miljögiftsundersökningar
Data från miljögiftsundersökningarna 201L är inte sammanställda av den utförare som

innehade uppdraget. Uppdraget har nu tilldelats Golder Associates. Resultat av

sammanställningarna kommer att presenteras i en rapport samt föredras på stämman,

Miljögiftsundersökningarna ska genomföras var femte år. Förfrågningsunderlag och

upphandling måste ske senast hösten 20L5.

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

8. Remiss från Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten inbjuder till samråd kring "Förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön". Samrådet pågår mellan 150201-150430. Av resursskäl kommer kansliet inte att
lämna remissvar.

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

9. Rapport från verksamheten
Nuvarande tjänsteman har valt en annan arbetsgivare och rekrytering av ersättare pågår

W Øaø



öE¡¡rnrnÃ iEf'trJEUAIIENU
BOHUSKUSTENS

Kansliet undersöker samordningsmöjligheter med Göta Alvs Vattenvårdsförbund.

Undersökning pågår om möjlighet att ställa ersättningsanspråk på den tidigare

uppd ragstagaren av miljögiftsu ndersökningar.

Framtagande av verksamhetsplan för 20L5 pågår

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

10. övriga frågor
Kontrollavgifterna baseras på respektive medlems utsläpp. Översyn av såväl klassning som

utsläppsnivåer bör göras.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt kansliet att genomföra en översyn.

Agneta Granberg

ordförande

Rolf Hemansson

Justerare
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Maria Sigroth

Sekreterare vid mötet
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