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Ärenden 

 
1. Val av mötets justerare.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
 
3. Föregående mötes protokoll. Ojusterade protokoll från föregående års- och 

styrelsemöten bifogas.  
 

4. Yttrande samråd vattenförvaltning. På ett särskilt styrelsemöte den 17 mars 
behandlades samrådet för vattenförvaltningen. De samlade synpunkterna har 
skickats ut per e-post och bifogas kallelsen. På mötet kan styrelsen ta ställning till om 
samrådssvaret ska lämnas in eller bearbetas vidare. Sista svarsdag är den 30 april.   

  

Tid och plats Måndagen 19 april, kl. 19.00, webmöte Teams: Länk till webmötet 
 

      
 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  
 Michael Ingard Ersättare  
 Tobias Knutsson 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 



 

 

 
5. Samråd vattenverksamhet Vedby Vedborms träsk. Vattenrådet har fått inbjudan 

att samråda kring en åtgärd i Vedby Vedborm träsk. Underlag har skickats per e-post 
och bifogas kallelsen. På mötet kan styrelsen bestämma om och hur samrådet ska 
besvaras. En förlängd svarstid till den 27 april har utverkats. 
  

6. Samråd vattenverksamhet Räpplinge. Samråd om en bevattningsdamm i 
Lindbykanalens tillrinningsområde. På mötet kan styrelsen bestämma om och hur 
samrådet ska besvaras. Sista svarsdag är den 21 april.  
  

7. Nitrat i ytvatten. Skrivelsen har skickats per e-post till kommuner, BEAB och 
Länsstyrelsen i Kalmar och bifogas kallelsen. Svar har skickats från BEAB, bifogas.  
 

8. Planering 2021. Verksamhetsplan 2021 bifogas.  
a. Aktiviteter som kan planeras. 

i. Presentationer av LONA-projektet, examensarbetet och Små åtgärder 
– stor nytta. 

ii. Presentation undersökning Grankullavik 
iii. Vattenpriset 
iv. Höstbål 
v. Övergödningsforum 
vi. Kunskapskväll 

b. Övrigt. 
i. Populärversion av Små åtgärder – stor nytta 
ii. Samverka kring åtgärder 
iii. Nitrat; arbetsgrupp och samverkan 

 
9. Remiss: Förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på 
förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande 
miljökonsekvensutredning. Samrådet pågår från den 1 november till den 30 april, 
2021. Styrelsen har inte haft tillfälle att behandla remissen tillsammans, men kan på 
mötet ta ställning till om ett svar ska tas fram. 
 

10. Information och övriga frågor. 
a. Samverkansmöte Länsstyrelsens projekt Mittlandet den 15 april. Bertil, Eva 

och Kristin deltog.  
b. Bruttolista 2021. 
c. Övriga frågor. 

  
11. Nästa möte.  

 
 
  
Välkomna! 


