
 

KALLELSE 
Styrelsen för Ölands Vattenråd 
 
Datum                                                             1 (2) 

2021-05-20  
 

   
 
 

 
 

 
Ärenden 

 
1. Val av mötets justerare.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
 
3. Föregående mötes protokoll. Ojusterat protokoll för föregående styrelsemöte 

bifogas.  
 

4. Planering 2021. Verksamhetsplan 2021 bifogas. Kan preliminära tider planeras? 
a. Aktiviteter som planering har skjutits på p.g.a. restriktioner: 

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

ii. Presentation undersökning Grankullavik 
iii. Vattenpriset 
iv. Höstbål 

Tid och plats Måndagen 24 maj, 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 



v. Övergödningsforum 
vi. Kunskapskväll 

 
5. Hur kan vattenrådet underlätta åtgärdsarbete och öka dialogen mellan 

intressenter? Nyinvalde ersättaren Tobias Knutsson vill lyfta frågan som kan ligga i 
linje med styrelsens verksamhetsplan att diskutera prioriteringar för åtgärder och 
vattenarbetet.  
 

6. Kvalitet på avsaltat vatten. I media har kvalitet och de långsiktiga hälsoeffekterna 
på avsaltat vatten lyfts. Styrelsen kan diskutera om och hur vattenrådet ska agera i 
frågan. 
  

7. Nitrat i ytvatten. Uppföljningsmöte hålls den 20 maj. Rapport från mötet och 
diskussion om hur vattenrådet ska agera och fortsatta arbetet. 
 

8. Samverkansprojektet Mittlandet. Efter ett första större projektmöte har 
projektteamet satt samman förslag på teman som presenteras på styrelsemötet. 
Styrelsen kan komma med synpunkter på valda teman. Nästa projektgruppsmöte är 
den 3 juni. 

 
9. Information och övriga frågor. 

a. Samrådssvar på Vattenförvaltningen samt två anmälan om vattenverksamhet 
har skickats. 

b. Bruttolista 2021. 
c. Övriga frågor. 

  
10. Nästa möte.  

 
 
  
Välkomna! 


