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Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Torsdagen den 27 april20tT
Plats: Kviberg Park Hotel & Conferens (Krutvägen 2) i Göteborg

Dagordning

1. Mötet öppnas
Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2. Godkännandeavdagordning
Styrelsen besluta r att god kä n na dagordningen.

3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Hans Schub till att justera mötesprotokollet.

Näruorande ledomäter:
Mats Brodefors

Anna Jivén

Bengt-Âke Andersson

Lars-Âke olsson

Eva Abrahamsson

Bengt Bivrin

Hans Schub

Anna-Lena Heydar

Eva Wallin

Edvard Molitor
Mihkel Laks

Näruoronde ersättare:
Bo Pettersson

Karl-Emil Videbris

övriga deltagare:
Monica Dahlberg

Sophie Rychlik

Minja Bengtsson

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Sotenäs kommun

Strömstads kommun

Tanums kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

Göteborgs Hamns AB

Volvo personvagnar

Stenungsunds kommun

GRYAAB

GR

GR

GR

E,!_n ä rua ra n d e I ed a m öte r :

Leif Högberg

Ulla Buhr

Sofia Westergren

Berne Petersson

lngela Frössling

Agneta Stenberg

Et näruarande ersättøre:

Christina Löwenström

Göte Carlsson

Pierre Rehnlund

lnge Löfgren

Alf Siversson

Anders Hygrell

Hilbert Eliasson

Lena Martinsson

Louise Thunström

Claes Jansson

Carl-Joha n Sernestrand

Jan Hansson

Ma rie-Louise Johansson

Annika Utgenannt

Morgan Bråse

Munkedals kommun

Orust kommun

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

INOVYN

Orkla Food Sverige AB

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Strömstads kommun

Tanums kommun

Tjörns kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

Borealis

Preemraff Lysekil

Klädesholmen Seafood

Boh uskustens vattenvårdsförbund
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
s4o222cöTEBoRc

Tel: 031-335 50 00
Fax: 031-335 51 17
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4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

5. Meddelanden
lnga meddelanden lämnades

6. Sammansättning av Arbetsutskott samt Program- och utvärderingsgrupp

Arbetsutskott
Nomn Orgonisation

Mats Brodefors

Anna-Lena Heydar

lngela Frössling

Edvard Molitor

Göteborgs Stad

Uddevalla kommun
lnovyn Sverige AB

Göteborgs Hamn AB

Program och utvärderingsgrupp
Namn Orgonisøtion

Lena Blom Göteborgs Stad

Maria Hübinette Kungälvs kommun
Sofia Ström Uddevalla kommun
Jan Mattsson GRYAAB

Marie-Louise Johansson Borealis AB

Sara Ljung Preem Raff LysekilAB

Styrelsen beslutar

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

7. Kontrollprogram 2016 och 2017 - Lägesrapport
- Mif iöeifter i biota: rapport levererades av konsulten 4/4, har granskats av PoU och Lst och är
nu publicerad på BWF:s hemsida.

- Miukbottenfauna: Har fortfarande inte fått rapporten från Lst ang provtagningen 2014 och
2015 än. Det insamlade materialet från 2016 är precis genomgånget hos GU

- Miljögifter isedimentàOLT-2OL8 m rapport 2OL9: En av anbudsgivarna som inte uppfyllde
samtliga skallkrav har begärt överprövning av upphandlingen. Förbundet lämnade ett svar till
Förvaltningsrätten den 24 mars. GR avropade juristhjälp enl ramavtalför att skriva svaret som
kommer att faktureras BWF. Göteborgs Hamn erbjöd sig att hjälpa till och gjorde också så men
då var redan konsulten avropad. Vi fick dock ändå bra inspel från hamnen som förhoppningsvis
kommer till nytta. Vi har ännu inte fått något besked från Förvaltningsrätten.

- Miljögifter ivatten - Mätkampanj Vatten via Länsstyrelsen olika förslag har lämnats från
Länsstyrelsen. Beslut under punkt 8 på dagordningen.

- Utredning av metod och resultat från flygfotograferingarna av fintrådiga alger med förslag på
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uppdrag till Göteborgsuniversitet och Marine Monitoring. Beslut tas under pkt g på

dagordningen.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen t¡ll protokollet.

8. Miljögifter i vatten - Mätkampanj vatten via [änsstyrelsen
BWF har beslutat att delta i Länsstyrelsens "Mätkampanj vatten" under 20L7 för att
komplettera mätningarna av miljögifter i biota och sediment med mätningar ivattenfas vid ett
antal mätstationer. Styrelsen har fått utskickat tre olika alternativ att ta ställning till.

Styrelsen anser att alternativ 1 där man kompletterar de av Lst planerade 4 ytvattenproverna i

Rivö fjord norra och södra med provtagning och analys av Prioriterade ämnen (PRIO) och

särskilt farliga ämnen (SFA) ¡ de två nedre skikten för att få ett bra underlag för En provtagning

av PRIO och SFÄ i de två skikten kostar 114 000 kr.

Styrelsen beslutar

att bidra med 1L4 000 kronor till "Mätkampanj vatten" till provtagning och analys av

Prioriterade ämnen (PR¡O) och särskilt farliga ämnen (SFA) ¡ de två nedre skikten i Rivö fjord
norra och södra.

9. Utredning och trendanalys av Delmoment 9. Flygfotografering av snabbväxande fintrådiga
makroalger

BWF har ju tagit beslut om att inte utföra någon inventering av fintrådiga alger under 20L7

utan istället lägga medel på en ordentlig utvärdering med trendanalys och metodutvärdering.

Göteborgs universitet (GU) har möjlighet att åta sig att utföra själva trendanalysen av tidigare

data för 80 000 kr.

GU föreslår att vi ger Marine Monitoring (MM) i uppdrag att utvärdera metoden, dels var Leif

Pihl hos MM med och tog fram metoden de använde när de hade uppdraget 1.998-2010 och

dels är de väl insatta i detta nu då de utfört flygfotograferingen under 20L6. Kostnadsförslaget

vifått från dem landar på totalt L822OO kr uppdelat på några

olika moment som framgår av bifogat underlag. Detta är avstämt med Per-Olav Moksnes och

Mats Lindegarth på GU samt Anna Dimming på Lst.

Styrelsen beslutar

att ge Göteborgs universitet att göra en trendanalys av befintliga data för 80 000 kr; samt

att ge Marine Monitoring AB i uppdrag att utvärdera använda metoder enligt bifogad

beskrivning lör L82 200 kronor; samt

att göra en tilläggsbetalning till Marine Monitoring på 25 000 kronor för undersökningen 2016

då felaktigt underlag och data medfört att de behövt lägga ytterligare 40 timmar på att göra

om analysen för 70 av 160 vikar.
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10. Budget/Ekonomi
En ekonomisk rapport kommer att tas fram nu när vi har de underlag vi behöver efter beslut på
årsmötet. Tidigare har vi gjort en rapport för jan-mars men då nästa styrelsemöte inte är förrän
i juni kan kansliet om styrelsen så önskar istället göra en rapport januari-april.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet att ta fram en ekonomisk rapport för jan-apr 2017 som redovisas på nästa
styrelsemöte.

11. övriga frågor
Edvard påpekade att få i styrelsen närvarar på dagens möte.

12. Tider för sammanträden av styrelsen2OLT
7 juni kl. 13:30 på GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg
22 september kl. 13:30 ev på Göteborgs Hamn (återkommer med bestämd plats närmare mötet)
4 december kl. 13:30 på GR, Anders Personsgatan 8 iGöteborg

13. Mötet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet.

l lnt
Monica Dahlberg-

Mats Brodefors - Ordförande Schub sterare
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