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  Utdragsbestyrkande 

 

Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult 

Tid: 10.00 – 10.30 

  

Beslutande medlemmar:  

Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) 

 

FVO=fiskevårdsområde 
CEJN AB (Ilpo Axenhus) 

Immelns FVO (Lennart Paulsson) 

FVF=fiskevårdsförening Ivösjöbygdens Natur (Stefan Gabrielsson) 

 Ivösjöns FVF (Sven Almer) 

 Karsholms Gods AB (Frederik Treschow) 

 Kristianstads kommun (Hans-Åke Ström) 

 LRF Bromölla (Sven Götesson) 

 LRF Kristianstad (Hans Persson) 

LRF Näsum (Karl-Erling Johnsson) 

 LRF Olofström (Mats Sigfridsson) 

LRF Södra Villand (Hans Persson) 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad (Christer Neideman) 

Olofströms kommun (Kjell-Åke Karlsson) 

Olofströms Kraft AB (Jan Everling) 

Oppmanna FVO (Hans Persson) 

Osby kommun (Annika Wijk) 

Skräbeåns vattenvårdskommitté (Conny Svensson) 

Stora Enso Nymölla AB (Ola Petersson) 

Södra Skog (Bengt-Arne Johansson) 

Trolle Ljungby AB (Stefan Gabrielsson) 

Älmhults kommun (Ingvar Nilsson) 

Östra Örkeneds FVF (Sven-Inge Bergh) 

Östra Göinge kommun (Anders Bengtsson) 

 

  

Övriga: Anna Grönlund, sekreterare, Marie Eriksson (Länsstyrelsen i Skåne län),  

Stefan Östberg, Östra Göinge kommun (beredningsgruppen). 

  

   

Utses att justera: Hans Persson och Annika Wijk  

  

Sekreterare ______________________________  Paragrafer: 1 – 20                                     

 

                        Anna Grönlund  

                                           

 

Ordförande _____________________________________  

                       Åke Hammarstedt  

 

 

Justerande   _____________________________________ 

                       Hans Persson 

 

 

                   _____________________________________ 

                        Annika Wijk 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 § 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

 

 Till ordförande vid stämman utsågs Åke Hammarstedt. 

 Till sekreterare vid stämman utsågs Anna Grönlund. 

 

 

§ 2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans 

protokoll samt tillika vara rösträknare 

 

Till att justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare utsågs 

Hans Persson och Annika Wijk. 

 

 

§ 3. Fastställande av röstlängd vid stämman 

 

Röstlängd fastställdes genom upprop. 

 

 

§ 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

 

Godkändes. 

 

 

§ 5. Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslista fastställdes enligt utdelat förslag. 

 

 

§ 6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser 

 

Förvaltnings- och årsberättelse fastställdes enligt upprättat förslag. 

 

 

§ 7. Föredragning av revisorernas berättelse 

 

Revisionsrapport från revisor Lars B Bergman föredrogs. 

 

 

§ 8. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och 

disposition av årets resultat 

 

Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2009 föredrogs och 

fastställdes. Resultatet förs över till nästa år. 

 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. 



SKRÄBEÅNS VATTENRÅD  Sammanträdesprotokoll    

 

  Sammanträdesdatum Sidan av 

  2010-04-16    3 (4)
      

 

Justerandes sign 
 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§ 10. Behandling av inkomna motioner 

 

Inga motioner har inkommit. 

 

 

§ 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av  

1 år 

 

Till ordförande fram till stämman år 2011 utsågs Åke Hammarstedt, 

Bromölla kommun. 

 

Till vice ordförande fram till stämman år 2011 utsågs Bengt Gustafson, 

Kristianstads kommun. 

 

 

§ 12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 

år 

 

Till ordinarie ledamot fram till stämman år 2012 utsågs: 

 

Frederik Treschow, Karsholms Gods AB, 

Ove Ohlson, Oppmanna Sjösänkningsbolag, 

Sven Almer, Ivösjöns Fiskevårdsförening. 

 

 

§ 13. Val av halva antalet ersättare i styrelsen för en tid av 2 år 

 

Till ersättare i styrelsen fram till stämman år 2012 utsågs: 

 

Bengt-Arne Johansson, Södra Skog. 

 

 

§ 14. Val av två revisorer för en tid av 1 år 

 

Till ordinarie revisor för en tid av 1 år utsågs: 

 

Lars B Bergman, 

Conny Åkesson. 

 

 

§ 15. Val av två revisorsersättare för en tid av 1 år 

 

Till revisorsersättare för en tid av 1 år utsågs: 

 

Roger Nordström, 

Joakim Bengtsson. 



SKRÄBEÅNS VATTENRÅD  Sammanträdesprotokoll    

 

  Sammanträdesdatum Sidan av 

  2010-04-16    4 (4)
      

 

Justerandes sign 
 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§ 16. Val av valberedning för en tid av 1 år bestående av 

sammankallande och två ytterligare ledamöter 

 

Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år utsågs: 

 

Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté - sammankallande, 

Mats Sigfridsson, LRF Olofström, 

Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb. 

 

 

§ 17. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 

 

Stämman beslöt att medlemsavgiften för år 2010 skall vara oförändrad, det 

vill säga 100 kr. 

 

 

§ 18. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 

 

Styrelsens förslag till budget föredrogs och godkändes med den ändringen 

att netto skall uppgå till 47 350 kronor. 

 

 

§ 19. Fastställande av arbetsplan 

 

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med utgångspunkt från lämnat 

förslag till arbetsplan. 

Hans Persson berättar om LRF:s material för studiecirklar, Vattnets väg. 

Det skulle kunna vara ett lämpligt underlag för en arbetsgrupp inom 

vattenrådet. 

 

 

§ 20. Övriga ärenden 

 

Anna Grönlund berättar att vattenrådet ska få en egen hemsida. Arbetet 

med att registrera och utforma sidan har just börjat. Medlemmarna 

kommer att bli kontaktade för att bidra med material. 

 

Anna informerar också om att Länsstyrelsen i Skåne län har skickat 

inbjudan till en Konferens om restaurering av vattendrag, den 25 maj 

2010. Mötet kommer fram till att styrelsen bör vara representerad vid 

konferensen. 

 

Sven Almer berättar att han ska närvara vid ett Ålseminarium i Åhus den 

20-21 april 2010. Sven ska avlägga rapport vid ett senare tillfälle. 

_______________________________________ 
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Efter stämman demonstrerade Ingvar Nilsson hur den nationella 

vattenkartan och vattendatabasen kan sökas via internet. 

 

Dessutom gjordes ett studiebesök vid Ekeshultsån och Edre ström, det vill 

säga ett inlopp till och ett utlopp från sjön Immeln, där Emil Grönkvist 

från Naturbruksgymnasiet i Osby samt Anders Eklöv, Eklövs Fiskevård, 

berättade om flera olika åtgärder för fiske- och naturvård. 
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