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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

STYRELSEMÖTE 
Konstituerande möte                                                                                      
                                                                                           Foto: Brodde Almer 

 
 

Tid: Tisdagen den 25 maj 2010 cirka klockan 12.30 – 13.00.  
Plats: Jordberga Gods, nära Tullstorpsån. 

Närvarande: 
 
Styrelsen: 

Sven Almer 
Stefan Gabrielsson 

Sven Götesson 
Åke Hammarstedt (ordf) 
Bengt Arne Johansson (ers) 

Ove Ohlson 
Frederik Treschow 

 
Förhinder: 
Anders Bengtsson (ers) 

Bengt Gustafson 
Kjell-Åke Karlsson 

Filip Nilsson 
Ola Petersson (ers) 
 

Adjungerade: 
Anna Grönlund (sekr) 

 
 
§1. Inledning 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls i 
samband med en Konferens om restaurering av vattendrag och 

förmiddagens information och goda exempel på vattenvårdsarbete bedömdes 
utgöra en god inledning. 

 
§2. Justering 
 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Stefan Gabrielsson. 

 
§3. Dagordning 

 Förslaget till dagordning godkändes. 
 
§4. Föregående protokoll 

Protokoll från stämma den 16 april 2010 är utskickat och lades till 
handlingarna.  

 
§5. Val 
 Till sekreterare för Skräbeåns vattenråd valdes Anna Grönlund. 

 Till kassör för Skräbeåns vattenråd valdes Frederik Treschow. 
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 Till att tillsammans teckna Skräbeåns vattenråds firma valdes  
forts§5 ordförande Åke Hammarstedt och kassör Frederik Treschow. 

 
§6. Medlemsavgifter 
 Styrelsen beslutade i enlighet med stämman, att avgift för medlemskap i 

Skräbeåns vattenråd skall vara 100 (etthundra) kronor för tiden fram till 
nästa stämma (2011). 

 
§7. Budget 
 Det fel som fanns i Budget 2010, som presenterades för stämman, har 

rättats till. Totala kostnader för verksamhetsåret uppskattas till 49 000 
kronor.   

 
§8. Arbetsplan 

 Styrelsen beslutade att ett medlemsmöte skall hållas den 30 september 2010 
kl 19.00, enligt förslag på Brunnen i Arkelstorp. Till mötet skall 
representanter för Lyckebyåns och Lagans vattenråd bjudas in, för att 

berätta om sina respektive verksamheter. Eventuellt kan Marie Eriksson visa 
mer från den nationella vattendatabasen och vattenkartan, om god 

(!)uppkoppling till internet finns på plats.  
 Beredningsgruppen skall fortsätta sitt arbete med att kommunvis gå igenom 

kunskapsunderlaget inom avrinningsområdet. Gruppen skall begära hjälp 

från Länsstyrelsen med att därvidlag prioritera.  
 Till nästa styrelsemöte skall även ett förslag till arbetsgrupper presenteras. 

   
§9. Nästa sammanträde 
 Nästa sammanträde i styrelsen hålls den 13 september 2010 kl. 18.30, 

 i A-salen, Bromölla kommunhus. 
 

§10.  Övriga frågor 
 Sekreteraren delade ut ”Vatten – vårt gemensamma ansvar”, en skrift från 

Vattenmyndigheterna. 

  
§11. Avslutning 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
______________________ 

Vid protokollet 
Anna Grönlund 
 

 
 

______________________  _______________________ 
Justeras    Justeras 
Åke Hammarstedt, ordförande  Stefan Gabrielsson 

 
 

 
 


