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Kungshamn 7 mars 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund
Datum: Måndag den 7 mars 2016, 13:00-15:30
Plats: Symbioscentrum i Kungshamn (se bifogad karta och vägbeskrivning, www.sotenassvmbioscenter.se)

Mötet inleds med:
Bo Hallgren förvaltningschef för bygg och miljöförvaltningen redogör för kommunens roll.
Andreas Sülau berättar om Symbioscentrum om verksamheten och hur det startade.
Filmen "strömmar av plast" https://www.voutube.com/watch?v=kZmErdi35QA
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Dagordning

1.

Mötet öppnas

Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2.

Godkännande avdagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagord ningen.

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.

Budget/Ekonomi

Bokslut och revision 2015

Minja Bengtsson (ekonomi) informerar om att bokslut och revision 2015 är klar och godkänd
från revisorerna på Ernst & Young.
Ärets resuftat uppgår t¡ll -454,9 kkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat resutta
kkr. Eget kapital efter årets resultat är 635,2 kkr.

t påt -223,5

lntäkterna för 2015 är 3608,0 kkr, vilket är i nivå med budget för 2015.
Kostnader avseende konsultarvoden/provtagning 20L5 uppgår till -3072,5 kkr (budget 2015: 30a3 kkr) vilket kan jämföras med -2434,9 kkr 2014. Ett tilläggsbeslut avseende
konsultkostnader (80 kkr) gjordes under 20L5 av styrelsen avseende konsultkostnader inför
kom mande miljögiftsundersökning.

Konsultarvode Fyrbodal/GR uppgår till -773,9 kkr att jämföra med budget 2015 -739,5 kkr.
Konsultarvode Fyrbodal/GR 20L5 inkluderar administrationskostnader från Fyrbodal början av
2015 ¡ samband med överlämning av verksamheten, samt konsultkostnader i samband med
utveckling av Bohuskustens vattenvårdsförbunds nya hemsida. 2014 uppgick kostnaderna för
konsultarvode Fyrbodal/GR, samt Personalkostnad er till -442,7 kkr.
Konsultarvoden revision uppgår 20L5 t¡ll 31,4 kkr varav 6,4 kkr avser âr 2OL4.
Kostanden för posterna Bilersättningar, Resekostnader, Administration, kopiering, förbruk mtr,
Sammanträden/representation, samt Styrelsearvoden uppgår totalt t¡ll -L82, 9 kkr 2015 (budget
2015 50 kkr) och -204 kkr 2OL4.
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Budeet 2016 samt budeetplan 2017
Under 2016 ska undersökningarna hydrografi/växtplankton, miljögifter i biota,
mjukbottenfauna, snabbväxande alger och tillförsel av näringsämnen genomföras. Många
undersökningar ligger vilande under 2016 då standardiserade metoder saknas, men dessa
undersökningar kan eventuellt återinföras i programmet till 2017.

Vart 5:e år har förbundet genomfört en miljögiftsundersökning i sediment och biota som är
mycket kostsam. Undersökningen ska genomföras 2016 och för att undvika att ta en stor
kostnad vart 5:e år så har förbundet i kommunikation med länsstyrelsen kommit fram till att
det är lämpligt att undersökningen fördelas på flera år för att sprida ut kostnaden. För 2016
innebär det att förbundet ska genomföra miljögiftsundersökning av biota och i sediment under
20L7 och 2OL8. Detta medför en mera jämn kostnad för förbundet, i och med detta behöver
förbundet höja kontrollavgiften med totalt 450 kkr 20L6 som sedan kvarhålls för åtminstone
20I6-20t8 (eventuellt längre). Denna höjning av kontrollavgiften fördelas mellan
medlemmarna enligt befintlig andel av kontrollavgiften.
kommer man att ta av eget kapital så risk är att man faller under den av
revisorerna rekommenderade summan för eget kapital på 400-600 kkr.
På lång sikt så

Styrelsen beslutar

att lägga fram förslaget på årsredovisning 2015, verksamhetsberättelsen 2015, budget 2016 och
budgetplan för 2OI7 för slutgiltigt beslut på årsmötet den 27 april 2016; samt
att förslå en höjning av kontrollavgiften med 450 kkr för 201.6.

7.

Kontrollprogram för 2016

miljögifter i biota,
mjukbottenfauna, snabbväxande alger och tillförsel av näringsämnen. Ett ytterligare möte med
länsstyrelsen kommer att genomföras den 23 mars 2OL6för att spika detaljerna i förslaget (var,
när) men detta kommer inte att påverka omfattning för undersökningarna.
De undersökningar som ska genomföras är hydrografi/växtplankton,

Under verksamhetsåret har kommunikationen med länsstyrelsen fungerat mycket bra och det
försfag som läggs fram inför verksamhetsåret 2OL6 är väl genomarbetet i samarbete med
länsstyrelsen för att passa såväl förbundet och dess ekonomi samt länsstyrelsen krav på
samordnad recipientkontroll.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till omfattning av kontrollprogrammet för slutligt beslut på årsmötet den
27 april20L6.
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8.

översyn av medlems- och kontrollavgifter

Under verksamhetsåret 2015 har AU haft som uppdrag av styrelsen att ta fram ett förslag till revidering
av medlems- och kontrollavgifterna för förbundet. Under året har AU sökt efter den fördelningsnyckel
som tros ligga till grund för nuvarande fördelning utan resultat. AU har även kontaktat andra förbund i
Sverige för att se hur de arbetar med frågan och hur deras fördelning ser ut. AU avser att fortsatt detta

arbete under 2OL6 för att i god tid innan årsmötet 2017 kunna ta fram och lägga fram ett förslag till
revidering till medlemmarna. Detta är också tät kopplat till röstetal.
Styrelsen beslutar

att ge arbetsutskottet i fortsatt uppdrag att komma med ett förslag till revidering under
verksamhetsåret 2016.

9.

Ändring av stadgar

AU har under verksamhetsåret 20L5 haft i uppdrag att se över stadgarna och göra ändringar.
Ett förslag med ändringar med avseende på var förbundet har sitt säte samt utformningen av
den bilaga som hör till stadgarna har tagits fram. Ytterligare ändringar kan komma att behöva
göras i samband med revidering av medlems- och kontrollavgifter samt vid omfördelning av
röstetal.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till stadgar för slutgiltigt beslut på årsmötet den 27 april 2016.

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

Under verksamhetsåret 2015 har förbundet 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. Frida Eriksson (kanslitet) ska den 15 mars åka till Strömstad
tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten för att informera om förbundet för
kommunalrådet. Kansliet har även tagit fram en kort informationsbroschyr om förbundet, syfte
och fördel med att vara medlem för att kunna dela ut till tillsynsmyndigheterna. Förbundet
kommer att under våren kontakta samtliga tillsynsenheter hos medlemskommunerna för att
tillhandahålla underlagtill dem som de kan dela ut när de är ute på tillsyns hos verksamheter.
11. lnformation om årsmötet 2016

Ârsmöte 2016 kommer gå av stapeln den 27 april 2016 på Världskulturmuseet i Göteborg,
mellan cirka 9-15 tillsammans med Göta älvs vattenvårdsförbund. Programmet består av fem
pass där pass 1 + 2 ligger innan lunch och 3 + 4 + 5 efter lunch. Utkast på programmet:

för båda förbunden hälsar välkomna.
Samordnad recipientkontroll (SRK) med fokus på uppdrag/roller och framtiden. (Havsoch vattenmyndigheten & länsstyrelsen )
Näringsämnen med fokus på jordbrukets bidrag, ansvar etc.
( Eventuel lt Lä nsstyrelsen Skå n e/ord bru ksve rket/H aV sa mt DH
)

Pass 1: Ordföranden

Pass

2:

I
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LUNCH.
Pass 3:

Fördjupningsföreläsningar: Hydrografi/växtplankton (SMHI), mjukbottenfauna (GU)
och snabbväxande alger (HydroGlS)

Pass 4:

Förbundsmöte för BWF
Konstituerande styrelsemöte.

Pass 5:

12. övriga frågor
Den 6 april 2016 håller Sportfiskarna i en öppen konferens i Stenungsund om försurning med
brett fokus på försurning och kalkning. För att läsa mera gå in på länken nedan:
http ://www. sportfiska rn a.se/Om-oss/Aktuel lt/Article I D/5436

just nu ett projekt som handlar om fysisk planering för kustzonen
"Mellankommunal kustzonsplanering". Projektet har beviljats delvis finansiering från Havs- och
vattenmyndigheten och håller nu på att söka ytterligare finansiering för det fullskaliga projektet
från Västra Götalandsregionen (VGR). lnom GR ser man att BWF har så pass bred
representation och har inte bara politiker och företag från de områden som primärt är
involverade i projektet utan även representation från Norra Bohuslän som är otroligt viktiga att
knyta an t¡ll då de har kommit längre i sitt arbete med kustzonplaneringen och utarbetandet av
en strukturbild. Får GR har vi inte direkt sett varit i organisationen förbundet skulle kunna spela
en roll. Vidare information hittar ni på:
http://www.erkom.se/toppmenvn/dettaiobbargrmed/miliosamhallsbvsgnad/milio/sronstruktur/
I GRs regi pågår

kustzonen. 4.54458479 L43 bb 14cb5c8e6. htm

I

Samt att tanken är att någon från projektet kommer

till årsmötet och presenterar projektet

i sin

helhet för alla medlemmar.
13. Nästa möte med styrelsen

Årsmötet/konstiterande styrelsemöte den 27 april2016 på Världskulturmuseet, Göteborg.
Nästa styrelsemöte är den 30 maj 2016 på Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborg.

14.

Mötet avlutas

Mats Brodefors
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Anna-Lena Heydar

Monica Dahlberg - Sekreterare

nde
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