Anteckningar/protokoll från styrelsemöte i Skintans Vattenråd
Telefonmöte: måndag 11 januari 2016
Närvarande: Tommy Johansson, Anders Gustavsson, Sara Johansson, Christer Röllike, Lisa FeuerbachWengel, Anders Kinch, Christel Cederberg.

1. Mötet öppnades
2. Vid styrelsemöte under hösten togs beslut om att ordna ett informationsmöte i slutet av
januari 2016. AK, CR och CC jobbade vidare med det praktiska efter mötet och föreslår nu att
info-mötet slås ihop med årsmötet. Mötet sa ja till detta.
3. Årsmöte är nu bokat till torsdag 3 mars kl 18.30 på Annies gård i Haverdal. Inbjudna
föredragshållare är Petra Brage och Lars Stibe från Länsstyrelsen som pratar om Vattenråden
samt om utveckling av vattenkvaliteten i mätprogrammet från halländska åar.
4. Christel tar kontakt med en expert från Kungsbacka kommun på olika metoder att bygga
enskilda avlopp. Om positivt besked bjuds även denna person in att prata om olika metoder
för att göra enskilda avlopp. Beror dock också på kostnad samt om det är möjligt att få anslag
från Länsstyrelsen.
5. Vattenrådet måste ha ett bankkonto för att kunna få bidrag från Lst att ordna möten etc.
Men eventuellt måste vi ha ett org.nr för att få öppna bankkonto och då krävs stadgeändring.
Christer kollar detta vidare.
6. Stadgarna behöver kollas igenom och förberedas för stadgeändring. Anders K gör detta.
7. Till årsmöte/info möte den 3 mars ska vi skicka inbjudan med post. Lisa kollar med HS vad de
har för adress-listor och tar fram dessa. Beräknas att skicka till ungefär 50 person + bjuda på
kaffe och hyra för lokal. Dvs årsmöte kan kosta runt 3000 kr (vad kostar expert från
Kungsbacka)?
8. Christel skriver inbjudan och program för årsmöte. Förslag (detta gick vi inte igenom på vårt
telefonmöte, det är CC:s förslag: kallelse skickas ut i mitten av februari (dvs 2 v före möte). Vi
får hjälpas åt några stycken att skriva adresser på kuvert. Fråga till Lisa: Kan du kopiera upp
inbjudan på HS? Fråga till alla: kan 2-3 st ta på sig att träffas och ordna med utskicket? Vem
organiserar detta?
9. Diskuterade att Vattenrådet ska anmäla kommunen för upprepade bräddningar av
avloppsledning i Harplinge, enligt Anders G hände detta 12 ggr under 2015. Överens om att
göra detta men att avvakta tills det händer nästa gång. Christel börjar sätta samman en
skrivelse, Anders G skickar dokumentation om detta till CC.

Anteckningar förda av Christel Cederberg

