
 

KALLELSE 
Styrelsen för Ölands Vattenråd 
 
Datum                                                             1 (2) 

2020-10-01  
 

   
 
 

 

 
 

 
Ärenden 

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

 
4. Vattenrådets projekt Små åtgärder – stor nytta. Vattenrådet tilldelades medel från 

Vattenmyndighetens utlysning under våren. Viktoria Nilsson är anställd genom 
Borgholms kommun och ska utveckla sitt examensarbete genom att beräkna möjlig 
effekt på näringsretention med mindre åtgärder i kanaler och vattendrag. Viktoria 
deltar på mötet för att berätta om projektet och om studieresan till Gotland för att se 
åtgärder i kanalerna där. 
 

Tid och plats Onsdagen 7 oktober, kl. 19.00, webmöte Teams: Länk till mötet 
 

      
 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  
 Thomas 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 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMyNmZjYmQtYWQxNC00NmNlLWFjNjYtNTEzYzZlOWYxOGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220746ff43-45f5-4a7a-9b81-82f2d209b62f%22%2c%22Oid%22%3a%227ca82042-05da-4f7c-b6a6-4a10cef59ff0%22%7d


 

 

5. Kartläggning fisklekplatser. Johan Albien har en idé hur lekplatser för fisk skulle 
kunna kartläggas i GIS (geografiskt informationssystem). Johan är inbjuden till mötet 
för att presentera och diskutera förslaget med styrelsen. 
 

6. Planering 2020. Verksamhetsplan 2020 bifogas. 
a. Namnge vattendrag tillsammans med hembygdsföreningar. 
b. Distribution av vattenrådets Fånga vattnet på land-folder. 
c. Digital kunskapskväll, föreläsare William Hogland eller tema torkan. 
d. Vattenpriset? 
e. Övrigt som behöver planeras. 

 
7. Extra medel för samrådsmöten. Vattenmyndigheten kommer under november 

2020-april 2021 ha samråd inom vattenförvaltningen för reviderade 
förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Om vattenrådet vill 
ordna egna samrådsmöten eller om ledamöter vill resa till samrådsmöten går det att 
söka extra stöd för dessa aktiviteter. Utlysningen bifogas kallelsen. 
 

8. Information och övriga frågor. 
a. Samrådet Runsbergas LONA-projekt. Yttrandet bifogas. 
b. Kommande satsningar på våtmarker i budgeten, främst för kolsänka 
c. Bruttolista 2020. 
d. Övriga frågor. 

  
9. Nästa möte.  

 
 
  
Välkomna! 


