PROTOKOLL
5/2016

Datum
2016-12-15
Sida 1/6

Måns Lindell
Vätternvårdsförbundet
010-22 36 408

Protokoll VU-möte 2017-01-26 på
Grenna Museum, Gränna
1. Mötets öppnande
Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet.

Beslut: Mötet förklarades öppnat.
2. Förslag till dagordning

Beslut: Dagordningen antogs.
3. Val av justeringsperson
Förslag gavs på Jan-Anders Johansson.

Beslut: Mötet valde Jan-Anders Johansson till justeringsperson.
4. Protokoll



Verksamhetsutskottet (VU) 161215: Justerat och klart, på hemsidan (här).
Samförvaltning Fiske 161017: Justerat och klart, på hemsidan
(här). Därefter har ett extrainsatt möte med anledning av förvaltningsplan genomförts 161205 (ej protokollfört).

Beslut: Protokollen kan läggas till handlingarna.
5. Ekonomi
JAJ och Måns redogjorde för:
 Budget 2016 och prognos: Det börjar närma sig preliminärt
bokslut. En prognos indikerar att utgifter blir lägre än budget, ca 200 tkr i outnyttjat budgetkapital. Hittills uppgår utbetalda kostnader till ca 1 Mkr. Del av det outnyttjade kapitalet är öronmärkt för kommande återbetalning (ca 40 Kkr)
av EU-projektmedel (se nedan) i enlighet med beslut på styrelsemötet i höstas. Anledningen till att de outnyttjade medlen uppgick till 200 kkr var bl a att arbetstiden på kansliet
var delvis finansierat med externa medel, delvis pga färre arbetstimmar. VU diskuterade att medlen för besöksutveckling
(konto 4038) bör planeras tydligare så de inte släpar år efter
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år. Likaså bör de outnyttjade medlen fördelas både på 2017
och 2018
Budget 2017: På förbundsstämman 2016 togs förslag på
budget 2017 med omspänning på ca 1,7 Kkr. Del av outnyttjat kapital från 2016 budgeteras till 2017. Beroende på
bokslut kan medlemsavgifter eventuellt behöva höjas 2019
om nuvarande aktivitetsnivå ska kunna bibehållas. Det innebär att det behövs beslut och avisering på förbundsstämma
2018. Alternativt behövs det först året senare. Att notera
som särskilda satsningar 2017 bl a nätprovfiske i fiskefria
områden, Vätterndag.
Budget 2018
Del av outnyttjat kapital 2016 föreslås flyttas till 2018 för att
på så sätt täcka programutgifter och skjuta på ökat intäktsbehov.
Kansliet har inte mötts av något nytt från SJV om återbetalning.

Beslut: Budgetavstämningen godkänns. Förbundet avvaktar Jordbruksverkets
beslut om återbetalning.

6. Samförvaltning Fiske
Förvaltningsplanen för fisk och fiske är under utveckling, remiss
kommer enligt plan genomföras under våren och fastställning planeras på förbundsstämman 10 maj.

Beslut: Planen tas upp på styrelsen och inplaneras till att utgöra särskild punkt
på stämman.

7. Styrelsemöte 10 mars, Västra Götalands län
Kansliet föreslår Sätra bruk mellan sjöarna Unden och Viken dit förbundet försökt komma flera gånger. Kansliet har tagit offert och bedömer det som görligt, samtidigt kan även information ges om de
fiskvägar mellan sjöarna som planeras.
Dagordningen på styrelsemötet kommer bl a innehålla genomförande av, och handlingar till, stämman. Kansliet föreslår att stämman genomförs på Sjöängens Kunskaps-och Kulturcentrum i
Askersund (vidtalat och offert finns).

Beslut: Kansliet planerar för styrelsemöte på Sätra Bruk och stämma på Sjöängens Kunskaps-och Kulturcentrum.

8. Vattenråd
Vattenmyndigheten Södra Östersjön utlyser (sedvanligt) möjlighet
att söka bidrag för ”bedriva vattenråd”. För Vätterns del är beloppet
75 Kkr och kansliet årligen redovisar hur tidigare års utnyttjats samt
ansöker om nytt. Det är de medlen som går in på konto 3040.
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Av 2016 års bidrag har 67,5 Kkr fördelats.

Beslut: kansliet redovisar samt ansöker om nytt bidrag från Vattenmyndigheten enligt sedvanlig hantering.

9. Nya hemsidan
Vätternvårdsförbundets nya hemsidan lanserades den 1 dec 2016
och VU tog en titt på hemsidan på storskärm. Allt är inte slutligt
klart än, en del informationsöverföring från gamla hemsidan återstår
och kommer troligen ta hela våren. Sidan delas med Leader Vättern,
Länsstyrelsernas fiskeinformation samt besöksinformation (drivs av
Vätternvårdsförbundet). Leader Vätterns delar som förvisso var
tämligen begränsat har kommit längst och är i stort sett klart.
Hemsidan är nu lättare att administrera och har moderna programvara, utseende och är dessutom sk responsiv (ändrar sig efter plattform). Kansliet föreslår att gamla sidan stängs senast 1/6. Ekonomiskt förfaller den nya sidan ha uppgått till ca 20 tkr i köpta tjänster
från kommunikationsenheten på Länsstyrelsen i Jönköping. En ytterligare ekonomisk satsning är eget arbete med att fylla sidan (t ex
beräknas sekretariatet kostat ca 20 kkr).

Beslut: Nya sidan godkänns och den gamla stängs 1 juni 2017.
10. Miljöövervakning







Havs-och vattenmyndigheten arrangerade det årliga ”Nationellt
utförarmöte” den 30/11-1/12 där Sara Peilot och Måns deltog.
På mötet föredrogs ekonomiska förutsättningar nationellt för
Programområde Sötvatten, där ”Stora Sjöar” ingår. Vattenvårdsförbunden (Mälaren, Vättern och Vänern) informerade
där om bl a hur medlen växlas upp i olika projekt tillsammans
med fler aktörer. Även information om kommande mikroplastprojektet i Stora Sjöar föredrogs.
Den 22/2 2017 genomförs ett mindre workshop-liknande möte
på Havs-och Vattenmyndigheten för Stora Sjöar om året som
kommer , vad som förväntas, nödvändiga dokumentation mm.
Även hur fiskövervakning kan tydliggöras inom nationellt program kommer tas upp.
Rapporter: Årsskriften är snart klar, något kapitel återstår. En
Fakta-publikation om glacialrelikter i Stora Sjöar är på väg att
publiceras på hemsidan.
Måns har deltagit på möte med SLU och SU om hur djupdata
för Vättern kan lagras och tillgängliggöras.

Beslut: VU noterar informationen.
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11. Bevarandeplan N2000
Vätternvårdsförbundet tar fram manus för ny bedömning av sk bevarandestatus för Natura 2000 i Vättern. Måns och Malin genomför
arbetet som beräknas klart i mars. Förbundet erhåller finansiell ersättning för arbetstid.

Beslut: VU noterar informationen.
12. Avrapportering projekt
Avslutade
Pågående
 Provtagningar av sk sublitoral för glattmaskar är genomfört i en
kompletterande studie. Kommer jämföras med historiskt
material och bli som tillägg till FAKTA 3:2016. Kostnad 20 Kkr
provtagning + 20 Kkr analys, finns i budget.
 Provtagning av mikroplastpartiklar i Vättern. Rapport från 2015
års provtagning är under framtagande på Örebro Universitet.
Förnyade insatser i Stora Sjöar (Mälaren, Vänern, Mälaren och
Hjälmaren) planeras 2017 i ett större samverkansprojekt med
flera aktörer, bl a vattenproducenter.
 Spridningsmodell Vättern: Förstudie klar (ca 30 Kkr) och anger
hur ett system för att omfatta det som efterfrågas runt Vättern
kan se ut och drivas. En särskild arbetsgrupp träffades i december 2016 för att ta fram ett förslag inkl kostnad.
Uppstart
 Ekosystemtjänster i Vättern. Ingen plan finns

Beslut: VU noterar informationen.
13. Vätternvårdsförbundet 60 år
Det första initiativet till Vätternvårdsförbundet togs den 4 december
1957 och det första mötet hölls formellt den 17 januari 1958. När
förbundet fyllde 50 år gjordes ett större jubileum, VU diskuterade
ytligt hur 60 år ska uppmärksammas, möjligen en historisk tillbakablick t ex på Vätterndagen, liten kort broschyr.

Beslut: VU noterar och förslag tas fram till nästa styrelsemöte.
14. Vätterndagen 2017
Till hösten 2017 är det enligt arbetsprogrammet dags att genomföra
”Vätterndagen”. Erbjudande om samverkan har kommit från Östra
Vätternbranterna vilket utgör huvudalternativ för Vätternvårdsförbundet. VU diskuterade plats och förslag på Grännatrakten framfördes. Samverkan med Östra Vätterbranterna behöver dock fastställas
och arbetsgrupp behöver bildas:, Måns, Ann-Sofie, Kjell + 1-2 pers

Vätternvårdsförbundet | Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping | Postadress: 551 86 Jönköping
Telefon: 010-22 36 000 | E-post: vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se | www.vattern.org
Organisationsnummer: 826000-9116 | Bankgiro: 609-3306

Sida 5/6

från ÖVB föreslogs. VU diskuterade datum och om skolor ska nyttjas brukar det vara fördelaktigt under höstlov. Höstlov har dock kritiserats tidigare då flera intresserade är lediga. VU kom därför fram
till att den 9 november skulle kunna vara möjligt arbetsdatum för
dagen. Vätternvårdsförbundet har avsatt 60 Kkr och dessutom erhållit ytterligare 10 Kkr från Vattenmyndigheten för att genomföra
dagen.
På Vätterndagen bör det uppmärksammas att Vätternvårdsförbundet fyller 60 år i år.
Kansliet har förhört med Huskvarna Group om att kunna ha dagen
i ”Gamla smedjan” som inrymmer totalt max 100 pers som ett alternativ. VU diskuterade om t ex moderator kan tillgodoses från ÖVBstyrelsen eventuellt,. Bland de ämnen som kan vara tänkbara är
PFAS, plastpartiklar, örebrovatten, fiskeenkäten, invasiva arter,
spridningsmodell, djupbottnar, försvaret, små maskar. ÖVB bör
också ges möjlighet att presentera sig och sitt arbete relaterat till vatten.

Beslut: VU beslutar att Kansliet och projektgruppen för Vätterndagen:
o
o
o
o

tar kontakt med ÖVB för arbetsgrupp
tillsammans med ÖVB föreslå lämplig lokal
föreslår att dagen genomförs 9/11
tillsammans med ÖVB föreslå program.

15. Inkommet



Motala kommun samrådshandling om plan för Motalavikens
södra strand, innebär en miljöförbättring för Motala ström då
förorenade områden avses behandlas
Remiss: Vattenförsörjningsplan Jönköpings kommun. Kansliet
noterar att förbundets material använts vilket är bra.

16. Övrigt
o Länsrådet i Örebro och fd ordförande i Vätternvårdsförbundet Kjell Unevik pensioneras, förbundet bör uppvakta på något vis

Beslut: kansliet ombesörjer någon form av uppvaktning.
17. Mötet avslutas
Kjell Aldsten avslutade mötet.
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Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Kjell Aldsten
Mötesordförande

Jan-Anders Johansson
Justeringsperson

Deltagare: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Jan-Anders Johansson, Karl-Magnus Johansson.
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