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Ekolog
Olle Nordell

Datum

Beteckning

2003-03-03

Årsmöte onsdagen den 25 februari 2004
Plats: Stadshuset i Landskrona, rum 520, kl 10.00.
Närvarande:
Beslutande: Annbritt Andersson, miljönämnden Landskrona
Bo Lindblom, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv
Leif Johansson, samhällsbyggnadsnämnden Svalöv
Övriga:

Ordförande

Peter Melinder , miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv
Olle Nordell, miljöförvaltningen Landskrona
Högni Hansson, miljöförvaltningen Landskrona
Anna-Carin Linusson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Eslöv
Patrik Lund, miljö & teknik Kävlinge
Robert Doback, miljöenheten Länsstyrelsen i Skåne
Johan Krook, ekologgruppen, Landskrona

________________________________________

Justeringsman ________________________________________
Sekreterare

________________________________________

2(3)

§ 1 Upprop och fastställande av dagordning
Upprop genomfördes och mötet konstaterades vara beslutsmässigt.
Beslut: Utsänt förslag till dagordning godkändes
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare
vid mötet
Beslut: Annbritt Andersson valdes att leda förhandlingarna och
Olle Nordell till sekreterare för mötet.
§ 3 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera
protokollet
Beslut: Leif Johansson valdes att jämte ordföranden justera
protokollet.
§ 4 Verksamhetsberättelse för föregående år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsberättelse. Särskilt framhölls följande: Förutom den sedvanliga
vattenkontrollen har en analys av bekämpningsmedel i sediment i två
dammar genomförts. Boken ”Åmansboken – vård, skötsel och
restaurering av åar i jordbruksbygd” omfattande 134 sidor har tryckts i
1500 exemplar. LIP-projekten för anläggande av dammar och
våtmarker i Eslövs och Landskrona kommun har avslutats.
Beslut: Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
§ 5 Verksamhetsplan för kommande år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan
för 2004 och framåt. Verksamhetsplanen omfattar bl a: Översyn av
provtagningsprogrammet och provtagning av bekämpningsmedel.
Marknadsföring och försäljning av Åmansboken samt överföra
videofilmen till DVD-format och lägga ut den på hemsidan i
nedladdningsbart format. Undersöka möjligheterna till naturskydd
längs vissa sträckor av vattendragen. Utveckla hemsidan med mer
information om vattendraget och dess natur och kulturvärden. Göra en
kunskapssammanställning av anlagda dammar och våtmarker. Utföra
natur- och rekreationsbefrämjande åtgärder.
Beslut: Verksamhetsplanen lades till handlingarna.
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§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för verksamhetsåret
Beslut: Annbritt Andersson valdes till ordförande och till vice ordförande valdes Bo Lindblom .
§ 7 Val av sekreterare och biträdande sekreterare för
verksamhetsåret
Beslut: Högni Hansson och Björn Sanzén valdes till sekreterare
respektive biträdande sekreterare.
§ 8 Val av firmatecknare
Beslut: Ordföranden och sekreteraren valdes att teckna kommitténs
firma.
§ 9 Övriga frågor
De av riksdagen beslutade nationella miljömålen, de regionala
miljömålen och tidigare beslut i kommittén föranleder att en
stadgeändring är motiverad. Under 1 § Ändamål införs följande text
som en 5:e punkt: ”Verka för att de nationella, regionala och lokala
miljömål som är relevanta för kommitténs verksamhet uppfylls.”
Beslut: Den föreslagna lydelsen godkändes.
Beslut om ändring av stadgar skall godkännas av samtliga ingående
nämnder.

Mötet avslutades.
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