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Protokoll VU-möte 2018-01-25 på
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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 Niclas Bäckman.

Beslut: Mötet valde Niclas Bäckman till justeringsperson.
4. Kansli

Friederike Ermold har den 1 januari 2018 formellt börjat såsom
”sakkunnig vatten”, och jobbar ca. 30% med Vätternvårdsförbundet. Måns Lindell kommer vara kvar på kansliet ca 20%,
förslag på olika ”titlar” diskuterades. Stadgar och arbetsordning
medger flera ”sakkunniga”, det kan dock vara otydligt utåt. Förslag
var ”senior advisor” (oklar svensk översättning),
projektledare/koordinator/projektansvarig. Benämning kan vara
viktigt då t ex attesträtt etc följer enligt arbetsordningen för
sakkunnig. Attesträtt och rätt teckna avtal utanför förbundets
angivna poster kan dock lösas av ett beslut av styrelsen. Måns
kommer ansvara för redovisning av verksamhetsåret 2017 till
förbundsstämman i maj.

Beslut: Förslagen på benämning för Måns roll i förbundet kommer föreslås på
styrelsemötet i mars. Styrelsen bör oavsett benämningen besluta om
attest/avtalstecknande för Måns (även om det är utanför arbetsordningen).
5. Protokoll

Protokoll från VU-mötet den 20171220 är justerat och klart (finns
på hemsidan). Protokollet föranledde inga kommentarer.
Vätternvårdsförbundet | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-2236000 | vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se | www.vattern.org
Organisationsnummer: 826000-9116 | Bankgiro: 609-3306

Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna.
6. Ekonomi

Måns gick genom 2017 utfall på olika budgetposter och preliminärt
bokslut samt de preliminära budgetarna för 2018 och 2019. Utfallet
för 2017 blir ca 300 kkr outnyttjat kapital, som föreslås fördelas över
till 2018 och 2019. Anledningen till överskottet är bl a att förbundet
har ”hittat” andra finansieringsformer för moment samt att moment
inte blir lika dyra som förväntat. Resultaten för 2017 (samt
2018+19) beräknas dock bli negativa vilket är enligt plan.
En höjning av medlemsavgiften diskuterades kort men befinns i
nuläget inte vara nödvändigt att föreslå inför 2019.
Några få fakturor är fortfarande på ingång och bokslutet rör sig
fortfarande. VU diskuterade att förstärka ekonomiska utrymmet på
konto ”information” bl a med att ta fram policy för ”sociala medier”
att föreslå för styrelsen. VU finner nämligen behov att upprätthålla t
ex en facebooksida för nå ut med information. VU sneglade på
Vänerns vattenvårdsförbund som Sara Peilot redogjorde för. (se
även punkten Övrigt)

Beslut: Utfallet av 2017 godkännes. Beräknat outnyttjat kapital fördelas
framåt (ca 50/50) på 2018+19. Kansliet fortsätter se till att budget blir i
balans. Kansliet utverkar en policy/strategi för sociala medier att föreslå
styrelsen. (se punkten övrigt)
7. Vattenråd

Förbundet söker årligen bidrag för Vattenråd hos
Vattenmyndigheten Södra Östersjön (VM). Av 2017 års bidrag (75
kkr) är hittills förbrukat ca 70 Kkr enligt:
• Motala Motormuseum (Vätternakvarium): 5 Kkr
• Vätterns Fritidsfiske-och Fiskevårdsförbund. 5 Kkr
• Östra Vätternbranterna: 15 Kkr
• Vätternvårdsförbundet: 40 kkr
• Visingsörådet: 5 kkr
Extra bidrag:
• Vätternvårdsförbundet erhöll 2016 extra bidrag på 10 tkr
hos VM. Redovisning är godkänd och bidraget åtgick till
Vätterndagen.
• Förbundet har ansökt om 50 tkr från Länsstyrelsen i
Jönköping för vattenråd. Utfall är inte beslutat utan kommer
gå på 2018 budget. Bidrag ämnas förstärka förbundets
verksamhet.
• Förbundet har efter utlysning hos VM ansökt och fått
ytterligare 25 tkr. Bidraget är avsett som startbidrag för
Vikens Vattenråd, Karlsborgs kommun.

Beslut: VU noterar informationen.
8. Vätternfonden

Vätternfonden är en nybildad ideell förening i Vadstena (här), delvis
kopplad till Aktion Rädda Vättern. Vätternfonden har fått viss
medial uppmärksamhet då man ska göra dokumentärfilm om
Vätterns bottnar (SVT här), utsläpp under 1900-talen och
miljöfarliga verksamheter etc. Enligt Motala Vadstena tidning (här)
är expertis knuten, kansliet känner dock inte till någon förfrågan.
Förbundet är intresserad av att vara behjälpliga och Kjell Aldsten
har tagit kontakt med ordförande i Vadstenas kommunfullmäktige,
Jane Råsten. Nästa styrelsemöte kommer ske i Vadstena och då är
det lämpligt att bjuda in Vadstena kommun.

Beslut: Vätternvårdsförbundet ser positivt på framtagande av film och ska

erbjuda sin kunskap om Vättern. Kansliet bokar styrelseplats i Vadstena och
tillsammans med Niclas Bäckman bjuder in Vadstena KS och KF ordförande.
9. Avrapportering projekt (Måns)

Pågående
• Utvärdering av nätprovfiske röding 2015. Totalt omfattar
undersökningen 340 tkr varav förbundet bidrar med 50 Kkr (i
utvärdering) samt att förbundets anhöll medel från HaV på 100
tkr för genomförande i fält. Uppdraget ligger på Länsstyrelsen i
Jönköping.
• Mikroplastpartiklar i Vättern: Provtagningar genomförda 2017 i
Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Undersökningarna har
budget på 895 kkr (förbundets del 25 kkr). Information för
”beställare” (bl.a. förbundet) genomförs i Örebro den 20/2,
därefter mediasläpp. Uppdraget ligger på Örebro Universitet.
• Provfiske förbudsområden 2017, SLU ansvarig, totalt 750 Kkr
(förbundets del är i dagsläget 0 kr men rapport i förbundets
rapportserie är lämpligt).
• Provfiske rödinglek 2017-19: Lst F ansvarig, totalt 280 Kkr
(förbundets del är 50 Kkr i 2017 vilket avses för
utvärdering/rapport). Kommer pågå ytterligare 2 år – dvs. 201819 och omfattar totalt 66 lokaler (22 inventerade 2017).
Uppstart
• Nytt projekt med Vätternvårdsförbundet som projektägare:
Kunskapsökning om lake: Finansierat av Leader Vättern 20172019 (start 2018-01-01) med totalt 428 000 kr. Handlar om
utveckla fiske och kunskap om yrkesmässigt fiske efter lake och
hanteras inom samförvaltningen och kansliet (Malin)
Behov av uppstart/projektering
• Spridningsmodell Vättern. Förstudie genomförd (ca 30 Kkr),
offert och behovsanalys genomfört. Oklar plan i dagsläge.
Andra modeller, potentiella deltagande finansiärer behöver
utredas och vissa steg har tagits.

Beslut: VU noterar informationen.
10. Information: Vätternvårdsförbundets deltagande/utförande i
andra sammanhang

•

Förfrågan från Jönköpings kommun om uppdrag rörande
ekosystemtjänster. Kansliet har besvarat Jönköpings kommun
med förslag till genomförande om ”analys av ekosystemtjänster
Vättern”. Tilldelning 200 Kkr. Inga avtal är skrivna.

•

•

Vätternvårdsförbundet deltar (via Länsstyrelsen i Jönköping) i
EU-ansökan inom Horizon2020 i projekt ”Safe Lakes” med
Uppsala Universitet som svensk part (Helsingfors Univ som
koordinator). Kunskapsuppbyggnad om sjöar i framtida
påfrestningar (t ex klimat). Vätternvårdsförbundet följer
projektet (om det blir beviljat). I stort innebär det en
doktorandtjänst i Uppsala rörande påverkan på bl a Vättern.
Vätternvårdsförbundet deltar i Vinnova-ansökan 2018-2020 om
rening av PFAS i yt-och grundvatten: Chromafora söker projekt
för utveckla destruktion på plats av PFAS-föroreningar.
Förbundets roll är att vara informationsplattsform lokalt för
Vättern samt genom ordinarie övervakningsprogram
komplettera vissa analyser. Även kontakt med t ex Örebro
Universitet kan förmedlas.

Beslut: Vätternvårdsförbundet föreslås delta i Safe Lakes samt PFAS-

projektet om de blir beviljade. Båda projekten ska redogöras på styrelsemötet i
mars.
11. Samförvaltning Fisk

Sedan jul-VU har inget nytt möte inom samförvaltningen ägt rum.
Samförvaltningen har sitt nästa möte den 8 februari Ombergs
turisthotell. Projektet om kunskapsökning av lake för en adaptiv
förvaltning genomförs i samverkan mellan förbundet och
yrkesfisket i två år. Projektet bör presenteras för styrelsen då det är
”stort” (2-årigt och 420 Kkr).
Malin håller på med de sista kostnaderna inom samförvaltningen
men det kommer inte ändra bokslutet då det är självfinansierat.
Budget för 2018 och 2019 bedöms oförändrad och enligt plan.
Samförvaltningen kommer även bereda remissen om signalkräfta (se
mer nedan) vilket svar även det bör föreslås för styrelsen.

Beslut: Samförvaltningen presenterar för styrelsen:
•
•

Lake-projektet, samt
Remissen om signalkräfta från HaV

12. Leader Vättern

Leader Vättern kommer genomföra ett möte den 30 januari på Stora
Lund Golf Resort, Ödeshög, om öka mervärdet av fisk från Vättern
där Vätternvårdsförbundet deltar (här). Efter mötet hålls ett
ytterligare om dioxinhalter i sik i Vättern inom ramen för det
pågående projektet inom SIC och IVL (här) (delvis gemensamt med
Vätternvårdsförbundet).

Beslut: Förbundet deltar i nämnda möten.
13. Remisser

Följande har inkommit till kansliet:
• Vattenmyndigheten: Samråd nov 2017-april-18:
A) Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer,
B) Arbetsprogram inkl översikt väsentliga frågor. (Underlag här),
Svarsdatum 30 april 2018. Remissen bör föredras på
styrelsemötet i mars och förbundet bör yttra sig.
• Mark-och Miljödomstolen Vänersborg: 180119:
Komplettering Flygskjutmålet Hammaren (bottenundersökning

•
•

och lokal påverkan på Natura 2000): Kansliet har av domstolen
blivit ombett att sakgranska inkommet kompletterande underlag.
Kansliet ahr gjort en sådan granskning av slutsatser etc.
(Yttrande här)
Karlsborgs kommun: Planområde Öltappen, Karlsborg, (berör
inte Vättern - är besvarad via epost)
Havs-och Vattenmyndigheten: Förslag till hanteringsprogram
för signalkräfta (här), svarsdatum 12 april 2018. Samförvaltning
utarbetar förslag till svar, information på förbundets hemsida
(här); information till styrelsen 23/3 för slutliga synpunkter.

Beslut: Förslag till svar på remissen om hanteringsprogram för signalkräfta
kommer lyftas på styrelsemötet.

14. Remiss Bevarandeplan Vättern

Länsstyrelserna har bett Vätternvårdsförbundet ombesörja
remisshantering av bevarandeplan Vättern (extra anslag på 70 Kkr).
Remiss anslogs före jul, annonsering har skett på hemsidan och via
epost den 180124. Svar t o m 180228, men svarstiden kan förlängas.
Remiss här. Arbetet har varit omfattande och dragit ut på tiden
(samt kostnaden) men bevarandeplan utgör en viktig grundbult i
Vätterns skydd.

Beslut: VU noterar informationen. Bevarandeplanen ska föredras på
kommande styrelsemötet och fastställas på stämman i maj.
15. Vätternvårdsförbundet 60 år 2017 (Kjell)

Förbundet genomför ett antal punkter för uppmärksamma 60 år av
samverkan.
Genomfört
• Landshövdingar + Länsråd deltog på informationsdag ute på
Visingsö 26 juni. Enligt deltagarna var det en lyckad tillställning
(här).
• Vätterndagen 2017 – genomfört! (här)
Kommande:
• Fototävling – bästa månadsbild, göra kalender. Tanken är att
plocka in bilder typ ”Vad betyder Vättern för dig” och välja ut
12 bilder som ska tryckas i en kalender för 2019. Dessutom kan
man infoga de 12 vanligaste frågorna i Vättern. Genomförs
under 2018.
• Roll-up – Genomförs under 2018.
På stämman 2018 avslutas jubileumsåret.

Beslut: Kalender tas fram och på stämman avslutas uppmärksammandet.
16. Vattenråden i Motala ström (Marie, Måns)

Samverkan med Vattenråden i Motala ström är nu klar för ”Motala
ströms-dag” den 27/3 2018 där information och fältdag om fria
vattenvägar från Vättern till Östersjön. Dagen kommer ha kungligt
deltagande. Vattenvårdsförbundet erbjuds 7 platser och Måns
kommer hålla föredrag om Vätterns värden. VU diskuterade att om
deltaganden ska vara från tidig morgon i Norrköping kan nån form
av boende kvällen innan behövas. Kansliet kollar detta.

Beslut: Kansliet kollar förslag till övernattning i Norrköping för delta från
dagens början.

17. Slutredovisning av Vätterndagen 2017

Referat från föredrag är sammanställt och tillgängligt på hemsidan
(och kontrollerat med resp) (här). På utgiftssidan gick dagen på ca
48 Kkr (avsatt 60 Kkr ur egen budget) och intäkter på ca 15 Kkr
resulterade i ca 33 Kkr utgift totalt. VU granskade enkätutfall etc
och dagens bedöms som ”lyckad”. Nästa gång föreslås 2019 men
det behöver budgeteras in. Redovisning görs även till styrelsen.

Beslut: VU noterar informationen. Genomgång av enkätutfall m.m. på
styrelsemötet.

18. Inför styrelse och förbundsstämma 2018
• Styrelsemöte är den 23 mars någonstans i

•

Östergötlands län.
Kansliet föreslås Vadstena där offert är inhämtat från Starby
Kungsgård om 450 kr/pers (exkl moms). Det kan då vara
lämpligt att inbjuda KS + KF Ordf för att ta del av förbundets
verksamhet.
Förbundsstämma är den 4 maj, någonstans i Västra Götaland.
VU diskuterade olika platser där slutförslag blev Sätra Bruks
Herrgård i Undenäs. Kansliet kontaktar dem för en offert.
o Handlingar kan vara ”såsom traditionellt”:
i. Förvarning senaste 4 februari
ii. Kallelse och program: senast 4 april
iii. Verksamhetsberättelse – sedvanlig form
iv. Arbetsprogram 2019
v. Reviderad budget 2018 och förslag 2019
vi. Valberedning – aktiverad

Beslut: Kansliet bokar Starby för styrelsemötet och tillsammans med Niclas
Bäckman bjuder in Vadstena kommunledning enligt ovan. Kansliet
undersöker möjlighet till stämma på Sätra bruk.

(alla)
Information till allmänheten
Förbundet känner att vi behöver förbättra vår informationspolicy. I
nuläget är förbundet bara representerat på hemsidan vattern.org,
men förkommer inte på t.ex. Facebook, Twitter osv. För att nå ut
med vår information (t.ex. Vättern-Fakta, olika rapporter) kan det
vara värd att finnas på sociala medier. Det finns dock en viss
potential för konflikter m.m.. Kansliet ska utforma ett förslag på en
socialamedier-strategi inför styrelsemötet, och höra med andra
vattenförbund.

19. Övrigt

Vättern-fakta som getts ut
• 1:2018: Åtgärder i Knipån under 2000-talet.
• 2:2018: Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren,
2017 (kommer inom kort)
• 3:2018: Råvattenkampanj 2017 (kommer inom kort)
• 4:2018: Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett
hundraårigt perspektiv (kompletterad version) (kommer inom
kort)
#2-4 är under redigering och kommer ut under vecka 5/6.
Rapporter

• Årsskrift 2017: Under redigering och tryck inför styrelsemötet
Kalender, nationella saker:
o 6-7 mars 2018: Vattenmiljöseminariet 2018: Möte
nationella miljöövervakning av kust och sötvatten.
Arrangör: Havsmiljöinstitutet (på uppdrag av Havs-och
Vattenmyndigheten); kansliet deltar
o 23-28/9 2018: Evian, Frankrike: European Large Lakes
(här) (kansliet ämnar deltar)

Beslut: VU noterar mer information. Kansliet utverkar policy för sociala
medier.

20. Mötet avslutas

Ordförande Kjell Aldsten avslutade mötet.

Friederike Ermold
Vid protokollet

Kjell Aldsten
Mötesordförande

Niclas Bäckman
Justeringsperson

Deltagare: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Sara Peilot (via Skype), Friederike
Ermold, Jörgen Ryberg, Marie Kristoffersson, Niclas Bäckman, Jan-Anders
Johansson.

