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Ärenden 

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

bifogas.  
 

4. Medverkan i Ölandsvatten 2.0. På senaste styrelsemötet diskuterades vattenrådets 
eventuella medverkan i en fortsättning. Styrelsen ville ha en dialog med Tobias 
Berger för att reda ut hur nästa projekt ska genomföras. Projektbeskrivningen 
bifogas. Tobias kommer till mötet för att svara på frågor.  
 

Tid och plats Måndagen 11 oktober, kl. 19.00, Trossen, Färjestadens hamn 
 

      
 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 vanligtvis 

närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten. På grund av Covid-19 kan bara 
styrelsen närvara på detta möte. 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. Strategidiskussion om vattenrådets arbete. Enligt verksamhetsplanen för 
vattenrådet året ska styrelsen diskutera prioriteringar för åtgärder och vattenarbetet. 
På mötet kan styrelsen diskutera vilka frågor och åtgärder som ska prioriteras och hur 
de frågorna ska angripas. Förslag att lista åtgärder och prioritera dem med 
utgångspunkt från yt-, kust- och grundvatten.  
 

6. Skrivelse till BEAB och Mörbylånga. På senaste styrelsemötet beslöts att avvakta 
med skrivelsen för en föreläsning om medicinsk geologi. Den föreläsningen har inte 
genomförts på grund av att Olle Selinus inte har möjlighet. Jan Herrmann har skickat 
en utveckling av frågorna kring det avsaltade vattnet per e-post den 18 september, 
som bifogas kallelsen. På mötet kan styrelsen bestämma hur frågan och skrivelsen 
ska hanteras framöver med strategidiskussionen i punkt 5 som ledning. 
  

7. Uppföljningsmöte om nitrathalter. Den 16 september hölls ett uppföljningsmöte om 
nitrathalterna. Deltagarna beskrev vad som görs och vilka åtgärder som planeras. 
Minnesanteckningar från mötet biläggs kallelsen. 
  

8. Planering 2021. Verksamhetsplan 2021 bifogas.  
a. Kunskapskvällen i november. Jonas Nilsson är tillfrågad för att prata om 

Grankullaviken och föreslagen 3, 8, 15 eller 17 november. Fler 
föreläsare/tema? Lokal? 

b. Vattenpriset. Nomineringar från medlemmar och styrelsen kan diskuteras och 
styrelsen kan fastställa om priset ska delas ut. 

c. Övrigt från Verksamhetsplanen 
 

9. Planering 2022. Kalmarsundskommissionen där vattenråden finns med som 
intresseorganisationer vill gärna veta vad vattenråden i länet planerar inför 2022 
samtidigt kan styrelsen lyfta idéer och tankar inför nästa års verksamhetsplan med 
strategidiskussionen punkt 5 som ledning. 
 

10. Information och övriga frågor. 
a. Remiss Förslag kultur- och fritidspolitiskt program, Borgholms kommun. 
b. Höstbålet 28/8. 
c. Studiebesöket till Böda avloppsdammar samt Horn. 
d. Kalmarsundskommissionens Kustmiljöturné i samverkan med LEVA-projektet, 

12 november Lindbykanalen. 
e. Yttrande Runsberga mosse. Yttrandet bifogas. 
f. Bruttolista 2021. 
g. Övriga frågor. 

  
11. Nästa möte.  

 
 
  
Välkomna! 


