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BOHUSKUSTENS

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Torsdagen den 7 juni 20L8
Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund, Anders Personsgatan 8 i Göteborg

Dagordning

1. Mötet öppnas
Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2. Godkännandeavdagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar till att justera mötesprotokollet.

4, Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

Närvarande ledamöter:
Mats Brodefors

Anna Jivén

Bengt Âke Andersson

Ulla Buhr

Hans Schub

Anna-Lena Heydar

Eva Wallin

Liza Wellsjö

Mihkel Laks

Ewa Rytterstig

Näruaronde ersättare:
Sara Lidholm

övrîga deltagare:
Monica Dahlberg

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Orust kommun

Tanums kommun

Uddevalla kommun

Öckerö kommun

Gryaab AB (vik)

Volvo personvagnar

Marenor AB

Preemraff Lysekil

GR

fi!_n ä rva ra nd e I ed a möte r:
Lars-Åke olsson

Leif Högberg

Eva Abrahamsson

Sofia Westergren

Bengt Bivrin

Berne Petersson

Eva Magnusson

Karl-Emil Videbris

Et närvarande ersättare:
Anne-Christine Sjöblom

Carl-Gunnar Haglund

Pierre Rehnlund

Robin Karlsson Dahlgren

Anders Hygrell

Hilbert Eliasson

Lena Martinsson

Louise Thunström

Claes Jansson

Carl-Johan Sernestrand

Jan Hansson

Marie-Louise Johansson

Edvard Molitor
Agneta Stenberg

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Strömstads kommun

Tjörns kommun

Perstorp Oxo AB

Gryaab AB (tj.ledig)

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Strömstads kommun

Tanums kommun

Tjörns kommun

Uddevalla kommun

Öckerö kommun

Borealis

Göteborgs Hamn AB

Orkla Food Sverige AB

Bohuskustens vattenvårdsförbund
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund
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5. Meddelanden
o Klädesholmen Seafood begär utträde ur förbundet fr o m 2019. De har inget eget

utsläpp från produktionen längre och därför inga krav på recipientkontroll.

o Havs- och vattenmyndigheten har haft besök från Sydafrika. Kansliet fick förfrågan att
informera om Bohuskustens och Göta älvs wf vid möte 31 maj, Monica medverkade. De
var även intresserade av en tur på Göta älv för att se Göteborg och hamnen. Anna Jivén
kontaktades och möjliggjorde att Göteborgs Hamns båt kunde nyttjas med Anna som
guide.

6. lnfo om kontrollprogram 2Ot7 l20t8
- Hvdroerafi och Växtplankton 2019-2020
Nuvarande avtal med SMHI (upphandlat 2015-2018)förlängs enligt möjlighet som finns i avtalet
med 1+1 år och gäller därmed t o m 2020.

- Miliöeifter i sediment 2017-20L8 m rapport 2019
Konsulten har hört sig för om möjlighet att leverera data efter sommaren istället för i slutet av
juni för att bättre kunna nyttja de ljusa timmarna. Har frågat berörda medlemmar och fått ok
att förlänga sedimentprovtagning med leverans av analysresultat senast 15/9.

- Fintrådiea aleer 20L8
Upphandling klar. Anbudsöppning skedd e 17 /5, och vi fick in ett anbud från Marine Monitoring
AB på 354 000 kr. Budgeterad till 350 000 kr. Tilldelningsbeslut av styrelsen på detta mötet (se

nedan).

- Miuk nfauna
Genomgång av insamlat material frän 2OL7 beräknas vara klart hos GU våren 20\8, rapport från
Lst hösten 20L8. Provtagning20TS genomför under maj-juni.

- Tillförsel av närinssämn en till Bohuskusten 1998-2O17
Avtal med DHI klart för tillägg av åren 2016 & 2Ot7 tll serien. Utförs under 20L8 med rapport
till hösten.

- Trender (ei 20L8)
lngår i SMHI:s uppdrag. Utförs inte 2018 utan blir 2020 nästa gång då det gör vart 3:e år

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet; samt
att tilldela uppdraget avseende flygfotografering av snabbväxande fintrådiga alger

(Delmoment 9)t¡ll Marine Monitoring AB t¡ll ett pris av 354 000 kr.

7. Budget/Ekonomi- Ekonomisk rapport jan-apr 2018
Handlingen var utsänd med kallelsen och ansågs därmed föredragen. lnga frågor kring
rapporten togs upp på mötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna
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8. Medlemsvärvning
Frågan om möjligheten att få fler medlemmar till förbundet togs upp på årsmötet. För att få en

bild av vilka som kan vara potentiella medlemmar har kansliet bett Länsstyrelsen att ta fram en

lista på vilka verksamheter inom vårt verksamhetsområde som har utsläpp tillvatten. 20L5 togs
även en broschyr fram som skickades ut till tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelse och kommuner)
som de kan dela ut vid besök på verksamheter som de anser bör ha en recipientkontroll.

9. lnkomna remisser
Förslag till svar på de båda inkomna remisserna från Havs och vattenmyndigheten (HaV) var
utskickade innan mötet och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutar

att godkänna de föreslagna svaren på de båda inkomna remisserna och uppdra åt kansliet att
skicka in dem till HaV.

10. övriga frågor
o lnge Löfgren tog upp frågan om information om förbundets verksamhet till

medlemmarna. lnformation sker nu främst via förbundets hemsida och som
presentationer och rapportering på årsmötet i april d¡t alla medlemmar och dess

kontaktpersoner bjuds in.

Kansliet fick i uppdrag att till nästa möte ta fram en presentation som t ex

styrelserepresentanterna kan använda för att informera i kommunernas politiska

församlingar. övriga frågor togs upp.

Ewa Rytterstig informerade om att den nya Hållbarhetslagen ställer ytterligare krav på

större företag att redovisa en hållbarhetsrapportering i bokslutet. Kan förbundet på ett
bättre sätt hjälpa medlemmarna att samla lämplig info till denna?
Kansliet ser över möjligheten för detta.

Ulla Buhr undrade om man kan ta fram en broschyr till Västerhavsväckan? Kan bli svårt
att hinna med i år men veckan är årligen återkommande så vi kan se över möjligheten
till nästa år.

Anna Jivén ställde frågan om man vet vad som kommer att hända med det kvicksilver
som hittats på lnovyns område. Bo Pettersson meddelade att just den berörda
verksamheten stängts ner och att området ska saneras.

Eva Wallin frågade om hur det gick på årsmötet? Mats informerade om att besluten
kring att minska styrelsen genom att representationen från kommunerna sker i kluster
samt att ersättare fr o m 2OL9 fâr arvode om de deltar på styrelsemötens gick igenom.

11. Tider för sammanträden av styrelsen 2018
21 september kl. 9:30 på Preemraff i Lysekil.

4 december kl. L3:30 på GR, Anders Personsgatan 8 iGöteborg

Styrelsen beslutar

o

o

att anteckna informationen om mötestider till protokollet.
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12. Mötet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet

Monica Dahlberg - Sekreterare

Mats Brodefors - de Anna-Lena Heydar sterare

(
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