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Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-223 63 61

Protokoll VU-möte 2018-09-21 på
Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Jönköping
65. Mötets öppnande

Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet.

Beslut: Mötet förklarades öppnat.
66. Förslag till dagordning

Beslut: Dagordningen antogs.
67. Val av justeringsperson

Förslag gavs på Niclas Bäckman.

Beslut: Mötet valde Niclas Bäckman till justeringsperson.
68. Protokoll

•
•

VU-mötet 180612: på hemsidan
Samförvaltning Fiske 180517: på hemsidan.

Beslut: Protokollen läggs ut på hemsidan och skickas sedan via mail ut till
medlemmar så fort det är signerat. Protokollen kan läggas till handlingarna.
69. Kansli & Administrativt

•

Det finns idag anledning att ändra budgetposten för
”samordnare” inklusive sekreterare på kansliet (konto 7033) till
en ”Sakkunnig fisk och fiske” (2,5 mån motsvarande 130 000 kr)
och sekreterare (0,5 mån motsvarande 30 000 kr). Egentligen
innebär det ett byte av titel från samordnare till sakkunnig men
det kräver även ändring i arbetsordningen vilken kan fastställas
av styrelsen. Dessutom krävs ändring i stadgarna då det anges
att protokolljusterare ska väljas. Motivet är att säkra upp
sakkunnig fisk och fiske i utskottet Samförvaltning Fisk och
Fiske så att den verksamheten blir tryggad. Ytterligare en titel
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•

•

förs in i arbetsordningen ”särskilt sakkunnig” så att Måns
Lindell har rätt att attestera etc.
Med nuvarande förslag till arbetsordning innebär det att de båda
sakkunniga ansvarar för att protokoll förs på möten (vilket
medgiver att annan kan föra pennan). Både uppdelningen i
budgetposterna och arbetsordningen tas upp som ett förslag på
förändringar och för stadgar ges kansliet i uppdrag att ta fram
ett slutligt förslag till stämman för beslut (även vissa
moderniseringar av stadgarna kan göras samtidigt).
Medlemsformer: Diskussion fortsatte från förra VU angående
formella medlemmar och styrelserepresentation. Det har
noterats att alla styrelsemedlemmar/organisationer inte är
formella medlemmar. Man kan vara medlem i förbundet genom
inval på stämman samt bidra ekonomisk genom tre sätt:
a. Andel
b. Fast avgift
c. Utan avgift, bidrar genom substantiella undersökningar.
Kansliet tar nödvändiga kontakter med respektive berörd part
för att klargöra saken så att förslag kan ligga till stämman 2019.
Diskussion kring grafisk profil: Förbundets nuvarande logotyp
har fungerat bra under många år men är inte utformad för att
passa vissa moderna profileringar. Förutom logotype ingår även
färgdefinition, mallar etc i ”grafisk profil”. Det bör dras för
styrelsen så att uppdrag kan ges till kansliet att jobba fram
förslag.

Beslut: VU beslutar att kansliet tar upp förslag på revidering av

arbetsordning och stadgar på styrelsemötet samt tar fram ett slutligt förslag inför
stämman 2019 rörande sakkunniga och medlemsformer. VU beslutar att be
styrelsen om ett uppdrag rörande grafisk design.
70. Ekonomi

•

•

Friederike och Jan-Anders gick igenom budgetläge hittills 2018.
Ligger någorlunda i fas med prognosen. Alla medlemsavgifter
betalda. Intäkter uppgår till 1 412 014 kr, medan utgifter t o m
12/9 uppgår till 1 060 510 kr. En prognos visar på att samtliga
medel kommer gå ut 2018. Administrationsavgifterna kommer
bli högre än budgeterat pga av Måns och Friederike går parallell”
för säkra överlåtandet av sakkunnig vatten, något som borde ha
tagits höjd för i budgetarbetet. Troligen kommer hela budgeten
ändock balanseras (trots de ökade utgifterna på administration)
genom att andra konton inte nyttjats, bl a en felbudgetering på
en utgift på basprogrammet motsvarande ca 90 000 kr.
Idag är Vätternvårdsförbundet inte momsredovisningsskyldiga
och betalar därmed moms, innehar alltså inte F-skatt. På
föregående möte diskuterades möjligheten att till Skatteverket
anmäla Vätternvårdsförbundet som en Ideell förening med Fskattsedel och momsredovisningsskyldighet. Inför detta möte
fick kansliet med kassör i uppdrag att undersöka detta närmare.
Kansliet har bekräftat att en sådan förändring inte medför någon
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skillnad för våra projekt med EU-finansiering. Det finns behov
av att titta närmare på för- och nackdelar innan kansliet går
vidare. Jan-Anders och kansliet fortsätter utreda frågan.

Beslut:

1. VU noterar informationen rörande budgeten och det borde ha tagits höjd

för överföring av sakkunnig i budgeten. Kansliet fortsätter se till att budget
är i balans.
2. VU anser att det finns behov av att utreda konsekvenser för verksamheten
ytterligare. Jan-Anders kontaktar Vänerns kassör och eventuellt
Skatteverket för att undersöka saken vidare.
71. Miljöövervakning

Särskilda satsningar 2018:
• Påväxtalger. Undersökningsmoment som sker med gles
frekvens, ca vart 10:e år. Kansliet har avtalat med Medins om att
genomföra provtagning i augusti 2018 och utvärdering våren
2019. Momentet omfattar samtliga fyra vattenförekomster i
Vättern. Kostnad ca 95 000 kr (konto 4027).
• Miljögifter fisk: Förbundet fryser röding från Vättern varje år för
provbankning (lagring i djupfrys). Vart 6:e år genomförs
provtagning för miljögifter t ex PCB, dioxin, DDT. Yrkesfisket
är behjälpliga för insamling av fisk. Även andra aktörer såsom
SLU, IVL kan vara intresserade av att ta del av dessa
rödingprover. Fiskarna analyseras av NRM som även är
provbanksansvariga. Analyser genomförs med övriga nationella
prover och beräknas klart under våren 2019. (Konto 4029 och
4017)
• Miljögifter sediment. Under sommarens
bottenfaunaprovtagning togs även ytsedimentprover i utsjön på
tre stationer i Vättern (söder, mitten och norr). Analyseras på en
stor rad ämnen. Momentet utförs vart sjätte år. (konto 4016)
• Vandrarmussla. Informationskampanj med flygblad om
vandrarmusslan hart genomförts under sommaren tillsammans
med Vänerns VVF, Göta kanalbolaget och Motala ströms
vattenråd. Material har varit affisch och flyer till båtklubbar och
kanalkryssare. Inför 2019 planerars ett
miljöövervakningsmoment och generellt infomaterial om
främmande arter i Vänern och Vättern.
• Att göra en mer lättillgänglig årsskrift för 2018 (utöver vår
”vanliga”), se Vänerns exempel. Tanken är att fortfarande ha
kvar befintlig rapport i digital form men att göra någon mer
populistisk version för tryck. Ändring av det tryckta materialet
bör föreslås för styrelsen på höstmötet.

Beslut: VU noterar informationen och ber styrelsen ge kansliet uppdraget att
ta fram en mer lättillgänglig version av årsrapporten.
72. Vattenråd

•

Vattenmyndigheten: För 2018 har förbundet anhållit stöd för
driva vattenråd på 75 Kkr från Vattenmyndigheten Södra
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Östersjön. Det finns dessutom 5 000 kr kvar från 2017 som
följer kontot. Bidraget fördelas enligt följande:
o Lst F: 50 000 kr ansökt under 2017 men oklart om
medel fanns att tillgå vid årets slut. Var ämnat för
förbundets verksamhet. Kansliet kollar av ansökans
status.
o Förbundet har erhållit extra tilldelning från
Vattenmyndigheten (2017) på 25 000 kr som är avsedda
till Vikens Vattenråd. Främst avsedda för uppstart av
deras kansli. Bidraget är ännu inte överfört till Vikens
vattenråd.
o Vätternvårdsförbundet använder 50% av årligt bidrag
(dvs 37 500 kr) till utgifter kopplade till den ökade
uppgiften samt till drift av hemsidor för SRK Södra &
Norra Vätterns recipientkontroll. Arbetet har inneburit
något högre kostnader för 2017 än beräknat och
faktureras 2018 av resultatredovisningsprogram.
Beräknad ökad utgift ca 15 000 kr som bör regleras i
budgeten alternativt framåt på kontot ”Vattenråd”
(4801).
o Motala akvarium. Ansökt och erhållit 5 000kr
o Vättern Fritidsfiske-och Fiskevårdsförening: ansökt och
erhållit: 5 000kr
o Visingsörådet ansökt och erhållit: 5 000kr
o Östra Vätterbranter ansökt och erhållit: 15 000kr
o Reserverat till oförutsedda utgifter: 7 5000 kr (åtgår för
förbundets egna/SRK’s ökade utgifter)

Beslut: VU beslutar om ovan fördelning av medel samt att förbundet

använder de reserverade medlen för täcka ökade utgifter. Utgifter utöver årets
tilldelning bör balanseras antingen i hela budgeten alternativt kommande år.
73. Avrapportering projekt

Pågående
• Utvärdering av nätprovfiske utsjön 2015 (i Lst F:s regi). 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 att redovisa 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). Uppdraget att
redovisa ligger på Örebro Universitet och väntas oktober
månad.
• Nätprovfiske utsjön 2017, SLU ansvarig, totalt 750 Kkr
(förbundets har inte avsatt medel men rapportering görs i
förbundets Årsskrift samt tillsammans med 2015 års fiske.
• Provfiske rödinglek 2017-19: Lst F ansvarig, totalt 280 Kkr
(förbundets del är utvärdering/rapport). Kommer pågå
ytterligare 2 år – dvs. 2018-19 och omfattar totalt 66 lokaler (22
inventerade 2017).
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•

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 kansliet (Malin). Vätternvårdsförbundet är
projektägare, projektet har 100% finansiering av Leader.
Behov av uppstart/projektering
• Spridningsmodell Vättern: Förstudie genomförd. En del
oklarheter kvar och planen oklar. Diskussion om behovet,
skillnad på akut- och förberedande planering. Finns behov av
omtag i frågan. Se hur Vänern gjort.
• Konsekvensklassificering vägar. Behöver uppdateras. Oklar
plan.
• Utvecklingsprojekt inför 2019: Stora Sjö-gruppen avsätter en
gemensam del av uppdraget från HaV för gemsamma projekt.
2019 ämnas denna del för undersökning av Läkemedelsrester i
utsjön då det var länge sedan sådan utfördes (ca 8 år sedan).
Kontakt har tagits med Arbets-och Miljömedicin (AMM) i
Linköpings Universitetssjukhus. Östergötland är med i ett stort
Interreg-projekt CWPharma med åtgärder för att bryta ner
läkemedel på Linköpings reningsverk.

Beslut: projekt där förbundet har satt in medel ska avrapporteras i rapporter.

Projekt med behov av uppstart ingår i arbetsprogrammet och kansliet bör verka
för att dessa påbörjas
74. Information: Vätternvårdsförbundets deltagande/utförande i
andra sammanhang

•

Förfrågan från Jönköpings kommun om uppdrag rörande
ekosystemtjänster
o Jönköpings kommun har fått förbundets svar med förslag om
utförande av kansliet om ”analys av ekosystemtjänster
Vättern”. Tilldelning 200 Kkr. Oklart om kommunens
kommentar
• Vätternvårdsförbundet deltar i Vinnova-ansökan 2019-2021 om
rening av PFAS: Chromafora söker projekt för utveckla
destruktion på plats av PFAS-föroreningar. Förbundets roll är
att vara informationsplattsform lokalt för Vättern. Förnyad
ansökan.

Beslut: VU noterar information. Kansliet efterfrågar kommunens ställning till
svar om ekosystemtjänster.

75. Samförvaltning Fiske
• Nästa möte är den 1 november i Vadstena.
• Marie Kristoffersson har bytt arbete och kommer

därmed
avsluta sin roll som ordförande i Samförvaltningen. Det finns
ingen ny ordförande i dagsläget, målet är att ha en klar inför
2019 års första Samförvaltningsmöte. På mötet den 1 november
kommer gruppövningar genomföras för att få fram vilka
egenskaper en ordförande för Samförvaltning Fiske Vättern bör
ha. Kjell meddelar att han på förbundsstämman 2019 kommer
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•

avgå som vice ordförande för förbundet samt därmed som
ordförande i VU och har meddelat detta till valberedningen.
I våras deltog samordnaren för Samförvaltning Fiske Vättern i
en FARNET-konferens rörande Local Resource Management
och presenterade projektet Samförvaltning Fiske Vättern.
Deltagandet medförde bland annat att projektet lyfts fram som
ett projekt som kan inspirera andra, Good Practice Project

Beslut: Samförvaltning genomför process för nya ledare för utskottet.

Valberedningen bör indomares tidigt om ersätta Kjell Aldsten som Vice
ordförande.
76. Mediestrategi

Med anledning av senare tids populistiska och faktaresistenta
yttranden i medierna har behovet av en mediestrategi blivit större.
Fortsatt diskussion om hur det bör bemötas, hur och via vilka
kanaler? Idag bollas det med styrelsen och tjänstemännen som utför
arbetet. Överens om att till en viss nivå bör vi bemöta men i så stor
utsträckning som möjligt borde vi försöka jobba förebyggande
istället.

Beslut: VU anser att vi fortsatt aktivt behöver jobba med detta mer

förebyggande men även besvara vid behov och då via klartecken från styrelsen.
77. Kontakt med politiker runt Vättern
• Tidigare diskuterat förslag att aktivt

•

•

informera alla partier kring
Vättern om förbundets arbete och tjänster bör genomföras så
snart nya politiken är på plats. På så vis kan rätt grunder om
Vättern utgöra bas i politiska diskussioner.
Vätternvårdsförbundet har bjudit in KS Ordf och RegionOrdf i
samband med styrelsemötet 16/10-2018. Få anmälningar hittills
och vi/Lst E behöver skicka en påminnelse. Förslag om att
Vätternvårdsförbundet framöver borde ta fram en
kommunikationsplan.
I övrigt invänta resultat av valet och ta kontakt i början på nästa
år då de flesta har intagit sina positioner.

Beslut: VU ger uppdrag till kansliet att informera partier innan årsskiftet, ta
fram maillista och stämma av text med Kjell.
78. Vätternakvariet

Vätternakvariet och drivande aktör har ställt frågan till Leader
Vättern och vätternvårdsförbundet om möjliga
finansieringsmöjligheter framåt. Leader och kansliet har träffats för
att diskutera detta närmare. Med tanke på eventuell framtida
LaLandia i Motala kan det finnas framtida besöksunderlag att ta
hänsyn till. Två alternativ som diskuterats: A. kortsiktigt se till att
det hålls öppet eller B. satsa på en mer långsiktig lösning. Finns det
idéer för att locka fler besökare? Diskussion om ”Naturum
Vättern”? Naturskola, möjlighet att samla mer info om Vättern på
ett ställe.
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Beslut: Förbundet ser akvariet som en del av informationsspridning runt

Vättern. Förbundet bör därför agera stödjande så någon form av center runt
sjön kan fortsätta.
79. Sociala medier
• Vätternvårdsförbundet

•

har startat upp vättern.org på Facebook,
Instagram och Twitter. Friederike visade lite hur det ser ut och
det ses överlag som positivt och bra hjälpmedel att nå fler med
Vätternvårdsförbundets information.
Policy finns men behöver löpande revideras då behov
uppkommer.

Beslut: Hittills uppkomna erfarenheter av social medier redovisas för styrelsen.
80. Stora sjöarna - Information
• Vänern: Temadag Samförvaltning Fiske 1/9-2018
• Mälaren: Mälarseminariet 25/10-2018 (Friederike och

Malin

kommer ev att delta)

Beslut: VU noterar informationen.
81. Publiceringar

Fakta:
o 5:2018 Överlevnad vid återutsatt röding (har kommit ut
efter mötet)
o 6:2018 Vegetationsundersökning: på gång (har kommit ut
efter mötet)
o 7:2018 Aspundersökning: (har kommit ut efter mötet)
Rapporter
o Inga
Övrigt
o IVL: Dioxiner i sediment och fisk från Vänern och Vättern
IVL B2310 Dioxin Vänern och Vättern

Beslut: VU noterar informationen.
82. Remisser

•

Ut
o Askersunds kommun: Detaljplan Harge 16:8 180615
o Jönköping kommun: Naturvårdsplan 180907
• In
o Inget pågående.
• Pågående ärenden
o Norra Kärr. Lägesrapport gavs.

Beslut: VU noterar informationen.
83. Kalender

o 23-28/9 2018: Evian, Frankrike: European Large Lakes (här)
(Malin och Friederike deltar)
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o 26-27/9-18 Miljöövervakningsdagar Nyköping, kansliet
deltar inte)
o 10-11/12-2018 Nationella utförarmöte: kansliet deltar
o 14/11-2018 Uppföljarmöte Bevarandeplan med länen,
kansliet deltar
o 20-21/11-2018 Vattendagarna i Stockholm (här), kansliet
deltar

Beslut: VU noterar informationen.
84. Övrigt
• Vätternfonden

•

•

har sedan våren varit aktiv i media om att
Vätterns bottnar är kraftigt förorenade och att sjön står inför en
katastrof. Vätternvårdsförbundet har valt att till del bemöta
detta men tagit beslut att inte ytterligare bemöta deras svar då
det inte tillför offentligheten, medlemmar och förbundet något.
Snarare verkar det ”ge mer bränsle på brasan”.
Vätternvårdsförbundet har deltagit på offentliga tillställningar
såsom Båtens dag i Motala (även representanter från
Samförvaltningen deltog) och Öppen Gård Almnäs.
Kinesisk delegation från Water Delegation, fått förfrågan om att
presentera arbetet som görs i Vättern. Kansliet träffar en
delegation i eftermiddag.

Beslut: VU noterar mer information.
85. Mötet avslutas

Ordförande Kjell Aldsten avslutade mötet.

Malin Setzer
Vid protokollet

Kjell Aldsten
Mötesordförande

Niclas Bäckman
Justeringsperson

Deltagare: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Malin Setzer, Friederike Ermold,
Jan-Anders Johansson. Niclas Bäckman och Staffan Fahlgren via Skype.
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