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Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-223 63 61

Protokoll VU-möte 2019-02-06 på
Zinkgruvan Mining AB, Zinkgruvan
A. ADMINISTRATIVT
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 Jörgen Ryberg.

Beslut: Mötet valde Jörgen Ryberg till justeringsperson.
4. Protokoll

•

Verksamhetsutskottet 181214: Är justerat, på hemsidan inom kort

Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. Information om slutförda protokoll
skickas via mail till medlemmar.
5. Kansli & administrativt

•

Revidering av stadgar
Framtagande av förslag på ändring i stadgarna till styrelsemötet pågår
och kommer föreslås på styrelsemötet. Även tillhörande arbetsordning
är uppdaterad. Revidering av stadgarna och arbetsordningen bör
utgöra proposition från styrelsen till stämman.

•

Medlemsformer, fortsatt diskussion
Diskussion fortsatte från förra VU-mötet 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:
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a. Andel
b. Fast avgift
c. Utan avgift, bidrar genom substantiella undersökningar.
Kansliet har tagits kontakt med berörda Fiskerättsägarförbundet,
Fiskareförbundet Vättern (yrkesfisket) och Sveriges Sportfiske-och
fiskevårdsförbund och kommit överens att en avgift motsvarande en
andel. HaV och SLU är avgiftsfria, då de bidrar ”substantiellt”. Sara
Peilot informerade att i Vänern har yrkesfiskarna en andel i
vattenvårdsförbundet.
•

Kommunikationsstrategi och grafisk profil
Malin och Friederike har börjat jobba med en kommunikationsstrategi
för Vätternvårdsförbundet, med hjälp från Länsstyrelsens
kommunikationsenhet. En lägesrapport ges på nästa styrelsemöte.
Angående en ny grafisk profil har kontakt tagits med
kommunikationsenheter på Länsstyrelserna i Örebro, Jönköping och
Per Olsson. Målet är att ha förslag att presentera ett förslag på nästa
styrelsemöte.

Beslut:
1. Revidering av stadgar framläggs av styrelsen som proposition på stämman.
2. Förslag att Fiskerättsägarförbundet och Sveriges Sportfiske-och
fiskevårdsförbund antas som formella medlemmar med en andel tas upp på
stämman. Fiskareförbundet Vättern (yrkesfisket) föreslås bli betatalande medlem
med en andel.
3. Kommunikationsstrategi och grafisk profil tas upp på nästa styrelsemöte.
6.

Ekonomi

•

•

Preliminärt bokslut 2018:
Resultat: 145 576 kr som föreslås fördelas till 2019 och 2020.
Outnyttjade budgetposter:: Vissa utgifter (totalt 90 000 kr) som
tidigare har gått på Vätternvårdsförbundet har Länsstyrelsen debiterats
Länsstyrelsen.
Överskridna budgetposter: Övergången av sakkunnig blev dyrare än
beräknat då både Måns och Friederike gått parallellt. I efterskott
borde budget 2018 tagit hänsyn till detta.
Det har tidigare varit tal om höjda medlemsavgifter och det finns
fortfarande behov av det för att möjliggöra en mer långsiktig
planering. Diskussion om olika strategier för att hantera höjning av
medlemsavgifter. Den befintliga har varit att höja vid behov som har
medfört en höjning vart 4-5:e år. Det behöver tas upp på kommande
styrelsemöte.
Löpande budget 2019
Jan-Anders och Friederike gick igenom budgetläge hittills. Ett löpande
budget håller på att tas fram av kansliet, budgetläget indikerar att alla
moment kan genomföras enligt plan.

Beslut: Kansliet tar fram budget 2019 i balans. Kansliet får i uppdrag att till
styrelsen presentera olika alternativ till hantering av höjning av medlemsavgifter.
7. Samförvaltning Fisk
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•
•
•
•

Arbetet pågår att hitta en ny ordförande. Två personer är tillfrågade
och en övrig intresserad. Förslagen kommer presenteras på nästa
samförvaltningsmöte den 21 feb.
Hanteringsplan för kräftfiske har fastnat mellan HaV och
regeringskansliet. Många frågor börjar komma om kommande
kräftfiskesäsong och vi hänvisar till HaV.
Samförvaltningen var representerade på Nationell yrkesfiskekonferens
i Karlstad 31 jan-1 feb tillsammans med Samförvaltning Vänern.
Nästa möte: 21 februari 2019 i Jönköping.

VU noterar informationen.
8. Inför styrelse och stämma

• Styrelsemöte: 22/3 hos Skaraborgsvatten
o Viktiga punkter att ta upp:
- Stadgaändringar och arbetsordning
- Medlemskap, nya medlemmar, avgiftsfrihet mm.
- Budget och avstämningar
- Grafisk profil
- Vätterndagen 2019
• Stämma: 10/5, Jönköpings län
o Plats: Kansliet undersöker två lokaler i Habo, Lustfyllt eller
Spinnet
o Kansliet får i uppdrag att undersöka möjligheten till gemensam
dag för stämma med Leader Vättern
o Handlingar till stämman
- Förvarning senast 10 februari (epost)
- Kallelse och program 10 april
- Verksamhetsberättelse 2018
- Arbetsprogram 2020
- Reviderad budget 2019 och förslag 2020; ev avgiftshöjning
2020?
- Valberedning är i gång.

Beslut: VU är positiva till att lägga stämman för Vätternvårdsförbundet och Leader
Vättern under samma dag och ha gemensam informationstid. Förbunden får i uppdrag
att ta fram ett program för att tillgodose allas önskemål och presentera till styrelsen.
Kansliet jobbar fram stämmounderlag till styrelsemötet
B. MILJÖÖVERVAKNING & PROJEKT
9. Miljöövervakning

•

Särskilda satsningar under 2018
o Påväxtalger, provtagning genomförd och utvärdering pågår.
10 lokaler och Medins är utförare, rapport kommer under
2019.
o Miljögifter.
i. Fisk: röding (Naturhistoriska riksmuseet utför
analyser).
ii. Miljögifter ytsediment, provsvar har kommit.
Värdena kan vara användbara i flera aspekter. Ingår som en indikator i
Vattenvårdsplanen.
• Förslag på särskilda satsningar 2019
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Läkemedelsrester. Gemensamt för de stora sjöar och rapport
är aktuellt.
Främmande arter, vandrarmussla. Miljöövervakning under nästa
sommar efter larver och framtagande av generellt infomaterial om
främmande arter i de stora Sjöarna. Planer på en ansökan till Leader
Vättern - Infoprojekt med de andra stora sjöarna.
o

•

VU noterar informationen.
10. Avrapportering projekt

Pågående/ej slutrapporterade:
• Nätprovfiske röding 2015: Totalt 340 Kkr (förbundets del -15=50
Kkr samt extraanslag från HaV 100 Kkr). Rapport på gång
(Länsstyrelsen i Jönköping).
• Mikroplastpartiklar 2017 i Vättern, Vänern, Hjälmaren och Mälaren
(förbundets del= 25 Kkr av 895 Kkr). Slutrapport precis inkommit för
synpunkter.
• Provfiske rödinglek 2017-2019: Länsstyrelsen i Jönköping ansvarig,
Budget 280 Kkr (Förbundets del -17=50 Kkr på konto 4024). Pågår,
rapport under 2020.
• Kunskapsökning om lake 2017-2019: Finansierat av Leader Vättern
med 428 000 kr. Lakeprojektet rullar på, säsong 2 påbörjas.
Vätternvårdsförbundet har ansökt och fått dispens för att fiska med
lakstrutar i Norrgrundet i vetenskapligt syfte inom ramen för
lakeprojektet. Hanteras inom kansliet.
Behov av uppstart/projektering
• Spridningsmodell Vättern: Förstudie genomförd. Oklar plan.
• Konsekvensklassificering vägar. Behöver uppdateras. Oklar plan.
• Ekosystemtjänster: Vi lägger detta projekt åt sidan tills Jönköpings
kommun återkommer.
VU noterar informationen.
11. Vätternvårdsförbundets deltagande/utförande i andra
sammanhang

Örebro Universiet har ett doktorandprojekt om PFAS (här), målet är att ta
fram en massbalans för PFAS, inklusive deposition, runt Vättern. Kansliet
bidrar med expertstöd (provpunktval) och tid.

Beslut: Kansliet är behjälpliga med insamling av prover.
12. Delprogrambeskrivning Stora Sjöar

Havs-och vattenmyndigheten har i samverkan med respektive
vattenvårdsförbund sammanställt en uppdaterad delprogrambeskrivning
för Stora Sjöar över den miljöövervakning som genomförs. Innefattar vad
som utförs, vad de kostar och hur ofta det utförs. Totalt 13,5 miljoner/per
år i de stora sjöarna. Blir en rapport på HaV:s hemsida.
VU noterar informationen.
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C. INFO/KOMMUNIKATION/UTBILDNING
13. På gång

•
•
•

Det kommer under våren ut en film om svensk vattenvård som
kommer fokusera på tidigare kända problemområden i Vättern.
Karlsborg flygplats. Markavvattningsärende för Karlsborgs flygplats
har inkommit till Länsstyrelsen (VG), Vätternvårdsförbundet inväntar
remiss.
Vätterns vattentemperatur har uppmärksammats i media. En nyhet
som gått ut på hemsidan och sociala medier gav genomslag. Det
kommer även mycket frågor om Vätterns låga vattenstånd.

VU noterar informationen.
14. Kontakt med politiker runt Vättern

Det har tidigare beslutats att ha en kommunturné runt Vättern (8
kommuner) och har nu påbörjats. Kommunturnén har delvis skett
tillsammans med Leader Vättern under 2018/19. Det finns behov av att
samordna sig mellan kommunen och mellan länen. Sådana insatser
behöver planeras i förväg. Kansliet har funderingar på att i samband med
höstens styrelsemöte bjuda in kommuner runt Vättern för information
och dialog som ett stående moment. Jönköping, Askersund, Karlsborg
och Habo är besökta kommuner hittills inom kommunturnén. Resterande
kommer avverkas under 2019.

Beslut: Kommunturné redovisas på styrelsens vårmöte då även förslag att
Vätternvårdsförbundet kallar till årlig kommunträff i samband med styrelsens
höstmöte tas upp.
15. PopScience & Sociala medier

•

•

Kansliet presenterar statistik över Vätternvårdsförbundets inlägg på
facebook. Det finns idag 103 följare och 95 som gillar sidan. De
populäraste inläggen har hittills handlat om fiskeregler och
vattentemperatur.
Andra ”Alternativa” trycksaker på gång:
o Ny Vätternsida på gång, Vätternliv. Mer för utbildningssyfte,
tas fram inom ramen för Below-projektet.
o Ny layout för årsskrift

Beslut: Kansliet får i uppdrag att informera styrelsen om statistiken över Facebook.
16. Vätterdagen 2019

•

•

Mälaren och Vänern har liknande numera liknande informationsdagar.
Mälaren har ett uttalat samarbete med SLU och det är SLU som är
den drivande parten där. Diskussion om tema för Vätterndagen, ett
förslag är ”Vi som lånar Vättern”. Få in ett nyttjande perspektiv och
hur man arbetar med detta i Vättern. Vore bra om de som nyttjar får
möjlighet att berätta om sin verksamhet en sådan här dag. Vore bra
om en arbetsgrupp får i uppdrag att arbeta vidare med att planera
Vätterndagen.
Var och när?: Park i Hjo ett förslag, en veckodag i november.
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Beslut: VU beslutar att be styrelsen om ett uppdrag där en utpekad grupp arbetar
vidare med att planera Vätterndagen inom en given budget.
17. Möten/happenings 2019 – att delta på?

Genomgång av eventuella informationssatser runt Vättern under 2019.
Önskvärt är om man kan cirkulera runt sjön och gärna synas runt hela
Vättern. Det finns behov att ta fram en mer långsiktig plan för några år
framöver. Satsningar inför 2019:
o Vätternrundan (juni),
o Almnäs Öppen Gård (aug)
o Delta på Rödingens dag (okt).
o Askersund Outdoor Festival (maj)
Viktiga aspekter att ta hänsyn till är bemanning, variera fördelning runt
sjön och aktiviteter samt informationsmaterial mm.

Beslut: Kansliet föreslår styrelsen om att fastställa planen för 2019.
18. Publiceringar

Fakta:
o Rapporter
o Övrigt
o – Vattenråd

Inga publikationer sedan förra mötet.
VU noterar informationen.
19. Vattenråd

•

•

2018 års bidrag från Vattenmyndigheten redovisas i april
75 000 kr plus 5 000 kvar från tidigare
o Vätternvårdsförbundet 52 500 kr
o Motala Motormuseum (Vätternakvariet) 5 000 kr
o Vätterns Fritidsfiske och fiskevårdsförbund 5 000 kr
o Visingsörådet 5 000 kr
o Östra Vätternbranterna 15 000 kr
o Reserverat för oförutsedda utgifter 7 500 kr
2019 års bidrag i april
Extra bidrag:
o 25 000 kr Vattenmyndigheten sökta 2017 till Vikens vattenråd
Karlsborg
o 50 000 kr från Länsstyrelsen i Jönköping 2017: avslag
o 50 000 kr från Länsstyrelsen i Jönköping 2018: bifall

Beslut: VU godkänner fördelningen av bidraget.
20. Yttrande/Remisser

•

Ut
o • In
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o Vattenverk Borgunda
o Detaljplan Hjo
• Pågående ärenden
o Karlsborg flygplats

Beslut: Kansliet besvarar inkomna remisserna.
21. Kalender

•

•

Vätternvårdsförbundet:
o 21 februari Samförvaltningsmöte
o 22 mars styrelsemöte
o 9 april VU-möte
o 10 maj Förbundsstämma
Övriga:
o 26-27/3-2019 Vattenmiljöseminariet, Natuionella utförare,
Göteborg, (kansliet deltar)
o 23 april Stora Sjöar möte (kansliet deltar)
o 4-5 juni Vattenforum, HaV, Göteborg (kansliet deltar)
o November SFL: Vattendagar (kansliet deltar)
o December Nationella Utförarmöte (kansliet deltar)

Beslut: Kansliet deltar på redovisade möten/konferenser
22. Övrigt

o

Inga övriga frågor

23. Mötet avslutas

Malin Setzer
Vid protokollet

Kjell Aldsten
Mötesordförande

Jörgen Ryberg
Justeringsperson

Deltagare: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Malin Setzer, Friederike Ermold,
Jan-Anders Johansson, Jörgen Ryberg och Staffan Fahlgren. Ebbe Berglund
deltog via Skype.
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