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Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Måndag den 14 september 2015, k|09.00-12.00
Plats: lnovyn Sverige AB (fd. INEOS Sverige AB), Hjälmarevägen iStenungsund

fi!_nä rua ra n de led a m öte r:
Leif Högberg

Ann-Sofi Sefton-Joha nsson

Anders Ãström

Agneta Stenberg

lnnan mötet påbörjas presenteras företaget INOVYN av lngela Frössling (presentation bifogas
protokollet) samt en presentationsrunda av deltagarna på mötet genomförs.

1. Mötet öppnas ,'Bfllct6 n
Uats Aìue@S, ordförande öppnar mötet.

2. Godkännande avdagordning

Två t¡lläggtill dagordningen sker, punkt 5a (Firmateckning) och punkt 6a (beslut om
genomförande av förstudie till delmoment miljögifter). Med dessa tillägg godkänner

styrelsen dagordningen.

H näruarande ersättare:
Christina Löwenström

Johan Grönlund

Pierre Rehnlund

lnge Löfgren

Alf Siversson

Anders Hygrell

Hilbert Eliasson

Bo Pettersson

Bengt Simonsson Fröjd

Louise Thunström

Claes Jansson

Carl-Johan Sernestrand

Jan Hansson

Marie-Louise Johansson

Edvard Molitor
Morgan Bråse

Sara Ljung

Munkedals kommun

Strömstads kommun

Gryaab AB

Orkla foods Sverige

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Strömstads kommun

Tanums kommun

Tjörns kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

Borealis

Göteborgs hamn

Klädesholmen Seafood

Preemraff Lysekil

Näruarande ledamöter:
Mats Brodefors

lngela Frössling

Curt Olsson

Mikhel Laks

Berne Petersson

Bengt-Äke Andersson

Petra Rönnholm

Anna-Lena Heydar

Eva Wallin

Ulla Buhr

Sofia Westergren

Hans Schub

Eva Abrahamsson

Göteborgs stad

INOVYN

Lysekils kommun

Volvo personvagnar

Tjörns kommun

Kungälvs kommun

Göteborgs stad

Uddevalla kommun

öckerö kommun

Orust kommun

Stenungsunds kommun

Tanums kommun

Sotenäs kommun

övriga deltagøre:
Monica Dahlberg

Frida Eriksson

Elizabeth Grandén

Minja Bengtsson

GR

GR

GR

GR
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3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar (Uddevalla) till justerar för mötet.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns med anmärkning på felstavning av Ulla Buhr (öckerö)
samt Claes Jansson (Tjörn). Styrelsen efterfrågar även att ej närvarande ledamöter och
ersättare protokol lförs.

5. Ekonomi/Formalia

Elizabeth Grandén (ekonom, GR) informerar om utsända handlingar för delårsbokslutet för
förbundet. Förbundet visar ett positivt resultat pä L 076 kkr för delårsbokslutet januari-
augusti 2Ot5, förbundet har budgeterat ett underskott för verksamhetsåret 2015 pãt -223
kkr. Ärsprognosen med ett resultat på - 209 kkr ligger ifas med budget för 20L5.

Elizabeth Grandén informerar även styrelsen om att en kostnad för kommande
undersökning av miljögifter behöver fastslås under hösten 20L5 för att budgeten för 2016
ska kunna revideras.

lfebruari 2014 sändes, i samband med återbetalningen till medlemmarna av 2OL3 âr
överskott, ett brev till medlemmarna som förtydligar att: "Framtida kostnadskrävande
undersökningar som inte ryms inom årlig budget kommer ifortsättningen att faktureras
medlemmarna utöver den årliga avgiften."
Den kommande miljögiftsundersökningen 2016 kan komma att erfordra detta beroende på

vilken omfattning man beslutar för undersökningen.

Elizabeth Grandén har sagt upp sig och Minja Bengtsson (närvarande på mötet) meddelas ta
över administrationen av förbundets ekonomi fr.o.m. 1 oktober 20L5.

För att underlätta administrationen ska reseräkningar skickas in senast 3 månader efter
respektive styrelsemöte samt att utbetalning sker 2 gånger per år.

5a. Firmateckning
Beslut om ny firmatecknare för förbundet behöver tas.
Attestordning togs på årsmötet enligt följande:

ROLL BELOPP

Ordförande och vice ordförande iförening över 500 000 kr
Planeringschef GR upp till 500 000 kr
Handläggare upp till 10 000 kr

För närvarande är planeringschef på GR, Maria Sigroth och handläggare/sekreterare,
Monica Dahlberg.

Beslut: Styrelsen beslutar att välja Mats Brodefors (ordförande) samt Anna-Lena Heydar
(vice ordförande) att var för sig teckna firman för Bohuskustens vattenvårdsförbund.
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6. Kontrollprogram/Upphandlingar

Upphandlingen för växtplankton och hydrografi (delmoment 1 och 2) är nu klar och rullar på

fram till och med 20L8, utförare är SMHI. Denna upphandling överklagades i våras till
Förvaltningsrätten där Förvaltningsrätten höll med förbundet och godkände

tilldelningsbeslutet, Medins biologi valde att inte överklaga ytterligare.

Framtagande av förslag till miljögiftsundersökningen (delmoment 3) som ska genomföras

under 2016 pågår inom Program- och utvärderingsgruppen, PoU-gruppen (tidigare

Referensgruppen). PoU-gruppen träffades den 9 september 2OL5, då diskuterades

miljögiftsprogrammet och gruppen ska den 9 oktober 2015 träffa länsstyrelsen för att
diskutera fram ett förslag till miljöe¡ftsundersökning och kontrollprogram för 20L6. Förslag

till miljögiftsundersökning och preliminär kostnad för detta kommer att presenteras på

nästkommande styrelsemöte, 30 november 2015.

PoU kommer även under hösten att ta fram ett förslag till kontrollprogram för övriga

delmoment för 20L6-2017. Detta förslag kommer att presenteras på nästa styrelsemöte

den 30 november 2OL5. Om det godkänns av styrelsen kommer det sedan att beslutas av

medlemmarna vid årsmötet 2OL6.

6a. Beslut om genomförande av förstudie till delmoment miljögifter

För att säkerställa att miljögiftsprogrammet blir rätt utformat inför nästkommande år så

förslår PoU-gruppen att anlita Maria Florberger (Golder Associates AB), som under året
gjort sammanställningen av undersökningarna från 2006 och 2011, som får i uppdrag att
utreda utformning och kostnadsbild för miljögiftsundersökningen 2Ot6. Kostnaden för detta

uppdrag beräknas till cirka 80 000 kr.

Beslut: Styrelsen beslutar att gå på PoU-gruppens rekommendation att anlita Maria

Florberger att utvärdera miljögiftsprogrammet (delmoment 3) inför 2016 års provtagning av

miljögifter.

7. översyn av grund- och kontrollavgifter

Arbete med att se över grund- och kontrollavgifter pågår inom arbetsutskottet. Primärt så

pågår ett arbete med att leta rätt på "nyckeln" för fördelningen av kostnaden för industrin

8. översyn av stadgar

I arbetsutskottet pågår även ett arbete med att göra en översyn av stadgar, t ex för att
ändra vart förbundet har sitt säte. Au arbetar även med att reda ut organisationen av

förbundet och upprätta rutiner som speglar de uppgifter förbundet står inför idag.

Förbundet har som uppdrag att samordna recipientkontroll för dess medlemmar.

Medlemmar med krav från tillsynsmyndigheterna för kontroll av recipient bör ta upp dessa

inom förbundet så att den samordnad recipientkontrollen speglar medlemmarnas behov.
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9. Årshjul - Aktiviteter

Parallellt med arbete med kontrollprogrammet genomförs ett arbete med att ta fram ett
årshjulför aktiviteter. Detta årshjul kommer att innehålla möten, upphandlingar,
provtagningar, leverans av rapporter och liknande aktiviteter för att förbundets medlemmar
ska få en överblick av arbetsgången.

10. Den nya hemsidan

En presentation av den nya hemsidan visas. Hemsidan beräknas att läggas upp den L
oktober 20L5. Styrelsen uppmanas att skicka bilder till Frida Eriksson
(frida.eriksson@GRkom.se)att använda på hemsidan samt att komma med kommentarer
på innehåll när den har lanserats för att uppfylla medlemmarnas behov. En uppdatering av
arbetet med hemsidan kommer på nästkommande möte i november. (Presentation
bifogas).

11. övriga frågor

lnga övrlga frågor

12. Nästa möte

Nästa möte är den 30 november 20t5,09.00-12.00 på GR i GRs nya lokaler på Anders
Personsgatan 8, Göteborg.

13. Mötet avlutas

Mats Brodefors - Ordförande Monica Dahlberg -

Anna-Lena Heydar - Justerare
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