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Ekolog
Olle Nordell

Datum

Beteckning

2005-04-06

Årsmöte onsdagen den 17 mars 2005
Plats: Stadshuset i Landskrona, rum 520, kl 10.00.
Närvarande:
Beslutande: Annbritt Andersson, miljönämnden Landskrona
Peter Melinder, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv
Leif Johansson, samhällsbyggnadsnämnden Svalöv
Alvar Petersson, miljönämnden Kävlinge
Övriga:

Ordförande

Pernille Hagren, miljönämnden Kävlinge
Olle Nordell, miljöförvaltningen Landskrona
Linda Hellberg, miljöförvaltningen Landskrona
Anna-Carin Linusson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Eslöv
Patrik Lund, miljö & teknik Kävlinge
Petter Ljungberg, samhällsbyggnadskontoret Svalöv.

________________________________________

Justeringsman ________________________________________
Sekreterare

________________________________________
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§ 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: En statistisk analys och
utvärdering av vattenkontrollen från 1987 har genomförts. Databasen
över vattenkontrollen som finns på kommitténs hemsida har utvecklats
så att mätserierna för kväve, fosfor, syre, och grumlighet kan ses
grafiskt tillsammans med SNV:s bedömningsgrunder. Åmansboken har
sålts i knappt 1000 exemplar. Kommitténs videofilm har överförts till
DVD. En databas över anlagda dammar har upprättats.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
§ 5 Verksamhetsplan för kommande år
Olle Nordell redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan
för 2005 och framåt. Verksamhetsplanen omfattar bl a: Att ansöka om
bidrag för naturvård i kommunal och lokal regi NIP, ”Natur och
rekreation längs Saxån och Braån”. Delta med kommitténs material i
RENT-vatten projektets mässor. Utreda vattendirektivets konsekvenser
för kommitténs arbete. Det nationella och regionala miljömålsarbetet
implementeras i kommitténs arbete. Inventera behovet av ytterligare
skyddszoner i vattendraget.
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes.
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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 Patrik Lund valdes till sekreterare
respektive biträdande sekreterare.
§ 8 Val av firmatecknare
Beslut: Ordföranden och sekreteraren valdes att teckna kommitténs
firma.
§ 9 Övriga frågor
Leif Johnsson föreslog att Saxån- Braåns vattenvårdskommitté bör
undersöka möjligheterna att som Rååns vattendragsförbund anordna
bussturer för att studera olika åtgärder och förhållanden i
avrinningsområdet.
Beslut: Arbetsgruppen undersöker möjligheterna att genomföra en
busstur i samband med kommitténs vårmöte.

Mötet avslutades.
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