
 

KALLELSE 
Styrelsen för Ölands Vattenråd 
 
Datum                                                             1 (2) 

2019-08-08  
 

  
 
 

 

 
 

 
Ärenden 

 
1. Val av mötets justerare.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
 
3. Föregående mötes protokoll. Protokoll från föregående styrelsemöte bifogas. 

 
4. Planering 2019. Antagen verksamhetsplan bifogas. 

a. Samverkan med Bräkneåns vattenråd. Gemensamt studiebesök till 
avsaltningsverket i Mörbylånga den 31 augusti. Deras inbjudan bifogas. 

b. Höstbål. Böda, Degerhamn och Stora Rör har anmält intresse för 
aktivitetsmaterialet på temat ”Våtmarksåtgärder för att minska 
övergödningen”, materialet samordnas med Kalmar och Torsås. Styrelsen 
bestämmer vilken ledamot som representerar vattenrådet i vilken hamn. 

i. Böda 

Tid och plats Måndagen 12 augusti, kl. 19.00, Wikegårds semesterby, Frönäs. 
 

     
 May-Britt Landin  Ordförande 
 Roland Engkvist   
 Björn Folkesson   
 Fredrik Fredriksson   
 Jan Herrmann  Vice ordförande 
 Lars Karlsson  Kassör 
 Johan Sigvardsson   
    
    
 Roland Andersson Ersättare  
 Börje Ekstam Ersättare  
 Tomas Hagström Ersättare  
 Michael Ingard Ersättare  
 Bertil Lundgren Ersättare  
 Emil Petersson Ersättare  
 Eva Öberg Ersättare  
 Kristin Bertilius Samordnare Sekreterare 
    
   
 Ersättarna och föreningens medlemmar är adjungerade och har närvaro- och 

yttranderätt på styrelsens möten. Om ordinarie ledamot inte kan komma 
kontaktar den en ersättare. 

    
Deltagande Meddela om ni kommer till Kristin Bertilius, samordnare, tel: 0485-884 80,  

e-post: kristin.bertilius@borgholm.se 



 

 

ii. Kårehamn 
iii. Stora Rör 
iv. Degerhamn 
v. Gräsgård 

c. Filmvisning. Kristin har kontaktat filmmakarna som har några frågor, bifogas.  
d. Vattenförekomster. På förra mötet delades en del av de utvalda 

vattenförekomsterna upp mellan ledamöterna och ska gås igenom på mötet 
den 23 september. Styrelsen kan beröra hur det går och om det ska vara 
något gemensamt angreppssätt.  

e. Vattenpriset. Kristin sammanställer de nomineringar som finns till mötet. 
Styrelsens ledamöter ska ge fler förslag på nomineringar på mötet. 

f. Övrigt i verksamhetsplanen. 
 

5. Påverkan på grundvattennivåer. E-postmeddelande bifogas. 
 

6. Vattenrådets hemsida. Nu är hemsidan igång https://ölands.vattenråd.se. Renate på 
Kalmarsundskommissionen har lagt upp de första rubrikerna och bilderna kallar. Det 
blir en workshop i höst som Renate kallar till hur gränssnittet kan hanteras. Styrelsen 
kan titta på upplägget och besluta vilka som ska kunna redigera och lägga ut 
information. 
 

7. Information och övriga frågor. 
a. Svar på remiss HMVS för kännedom 
b. Kristins möte med Peter Dahlqvist, SGU. 
c. Utskick om vattenrådet som remissinstans för kännedom. 
d. Kalmarsundsveckan 28/8-1/9: https://kalmarenergi.se/kalmarsundsveckan  
e. Vattenrådets bruttolista.  
f. Övriga frågor. 

  
8. Nästa möte.  

Nästa möte är den 23 september.  
 

 
  
Välkomna! 


