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Protokoll årsmöte Vattenrådet VR10
Datum: 2012-01-12
Plats: Åmsele
Deltagare:
Eva Wiberg
Krister Fjällstedt
Åsa Widén
Pär Holmström
Kristina Nilsson
Ann Samuelsson
Dan Dalemalm
Sofie Wallström
Greger Jonsson
Hans-Erik Johansson
Anette Fagerlund

Svenska naturskyddsföreningen
Lappland Goldminers
Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin
Norra Skogsägarna
Skogsstyrelsen södra lappland
Region Västerbotten
Umeälvens vattenregleringsföretag
Vattenregleringsföretagen, Östersund
Lycksele kommun
Länsstyrelsen
Vindelns naturskyddsförening

1. Greger Jonsson öppnar mötet
2. Åsa Widén valdes till sekreterare
3. Hans-Erik Johansson föreläser om Länsstyrelsens arbete. Power point finns
på nätet.
4. Pär H. undrar om man kan ta kontakt med LST om man vill ha ett vatten
verifierat, vilket Hans-Erik J bekräftar.
5. Till juridisk person valdes Lycksele kommun.
6. Styrgrupp vald tom 2013. Ewa Wiberg valdes till ny styrgruppsperson för både
VR10 och VR11.
7. Till beredning valdes styrgruppen.
8. Greger Jonsson går igenom ekonomin. Presenteras på nätet.
9. Greger Jonsson presenterar budget för 2012. Presenteras på nätet.
10. Greger Jonsson redovisar genomförda aktiviteter för 2011. Bilaga ska lämnas
av Greger.
11. Styrgruppen godkänner redovisning och beviljar ansvarsfrihet för
styrgruppen.
12. Förslag på aktiviteter 2012. (1) Seminarium: Skogsbruk och erosion.
Skogsstyrelsen utfäst löfte om att hjälpa till. Pär H. talar om att Norra
Skogsägarna vill ha stöttning för att genomföra studiecirkel "skogens vatten".
Greger tycker att VR10 kan hjälpa till. Pär H. undersöker mer om ett
seminarium.
13. Ann S. påminde om att på fjolårets årsmöte funderade Magnus Bidner på
fiskutsättningar mm. Projektet lever inte just nu, pga finansieringsproblem.
Magnus Bidner får egen punkt på nästa möte. Greger Jonsson äger frågan.
14. Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin funderar på hemsida. Greger och
Ann förslår vattenorganisationer.se. Greger kollar vad som gäller.
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15. Greger som ta fram en lista över alla bya, föreningar, FVO mm. Greger ska
mejla föreningarna för att undersöka möjlighet till länk till
vattenorganisationer.se
16. Greger informerar att Vattenfall har anlitat en konsult som ska utröna vad
GEP är, enligt samtal som Greger haft med Anneli Jönsson. Greger J ska
kontakta Pöyere, Stefan Bergquist för att försöka få honom som föreläsare.
17. Ann S. funderar över hur vi ska kunna engagera vattenpolitikerna i
vattenrådet? Vilka förväntningar har kontaktpolitikerna? Bjud in kontaktpolitikerna. Greger ringer dem. Förslag på att vi ska lägga in på hemsidan
vilka de är.
18. Angående projektansökan för att ha kvar Ann S. på halvtid. Enligt Ann inte
helt enkelt. Finns eventuellt en öppning gällande Östersjöstrategi. (Bättre
vattenkvalite i Östersjön). Hur ska Region VBT arbeta vidare med
vattenfrågor? Lägga en support på vattenrådet i ansökan, dvs kanalisera
resurser till att jobba med vattenvård i Östersjön. Ann lobbar. Klart före den
23/2 2012.
19. Ewa Wiberg mejlar förslag på föreläsare gällande LIS.
20. Förslag på seminarium från Åsa W. "Pris-satt vatten". Frågan bollas vidare till
Hans-Erik J för att tas upp på vattenrådsdagarna.
21. Christina Nilsson undrar om ett vattenrådet ska lämna verksamhetsberättelse.
Kortfattad tillsammans med protokoll. Styrgruppen beslutar att i framtiden
ska vattenrådet lämna verksamhetsberättelse.
Vindeln den 12/1 2012
Åsa Widén
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