Styrelseprotokoll från möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2016-10-07
Plats: Ängelholms stadshus
Närvarande: Richard Åkesson (Höganäs), Åsa Larsson (Ängelholm), James Johnson (Båstad),
Frida Persson (Helsingborg) och Stina Vuksan (Helsingborg, sekreterare).
1. Mötet öppnades av Richard som hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Enligt beslutat från förra mötet kommer protokollet justeras av ordförande och sekreteraren
efter att det digitalt godkänts av styrelsen.
4. Stina informerade att utskicket inför årsstämman 2017 gått ut till berörda och att det än så
länge inte getts någon respons på det. Åsa påminde igen att mailen bör gå till kommunernas
mail också så att de diarieförs.
Därefter godkänndes föregående mötesprotokoll och lades till handlingarna.
5. Förra månadens mätvärden presenterades och Stina meddelade att syrehalten i
bottenvattnet på S5 varit mycket låg, under 2 ml/l som är gränsen för då faunan börjar lida
illa och dör.
6. Styrelsen gick igenom offertförfrågan och godkände den med några små ändringar. Richard
har sökt och fått dispens för NVSKK att utföra musselprovtagning i N 2000 området
Jonstorp- Vegeåns mynning från Länsstyrelsen i Skåne. Denna information infogades i
offertförfrågan. Stina korrigerar underlaget och skickar ut det idag den 7 oktober.
NVSKK delegerar ansvaret till Miljöförvaltningen i Helsingborg att bedöma anbuden som
kommer in samt anta ett inom budgetramen och underteckna det.
7. Styrelsen beslutade att:
Godkänna offertförfrågan för utskick till tre konsuletföretag den 7 oktober.
Delegerar ansvaret till Miljöförvaltningen i Helsingborg att bedöma anbuden som kommer in
samt anta ett inom budgetramen och underteckna det.
Årsstämman den 24 april ska hållas i Båstad om de finner lämplig lokal och annars i
Helsingborg.
Richard ska kontakta Hallands länsstyrelse angående deras kustkontrollprogram för att
inleda dialog om samverkan.
Ge arbetsgruppen i ansvar att ta fram förslag på hur kommittéen kan samverka i framtiden.
Nästa möte hålls, enligt beslutat förra mötet, den 20 mars kl 0900-1200 på
Miljöförvaltningen i Helsingborg.
8. Övriga frågor:
- Richard lyfte frågan om hur kommittén ska se ut i framtiden. Bland annat har styrelsen
tidigare diskuterat om det inte vore logiskt att södra Laholmsbukten ingick i Hallands läns
kustkontrollprogram. Det behöver utredas hur kommittéen bäst bör arbeta och samverka
med andra organisationer. Styrelsen ser att ett första steg är att kontakta en representant för

Hallands läns recipientkontrollprogram och inleda en dialog om samverkan. Styrelsen ger
också i uppdrag till arbetsgruppen att ta fram ett förslag på hur förbundet kan samverka
med andra organisationer i framtiden.
- Stina lyfte att det inte har beslutats vart årsstämman ska hållas till våren. Efter en
genomgång vart årsstämman hållits de senaste åren kom styrelsen fram till att det var
Båstad som står på tur. James ska höra efter i kommunen om det är görbart och finns lämplig
plats. Går det inte beslutades det att Helsingborg tar värdskapet.
-Frida ska höra hur det är tänkt med ersättare för Cecilia Larsson.
9. Nästa möte hålls, enligt beslutat på förra mötet, den 20 mars kl 0900-1200 på
Miljöförvaltningen i Helsingborg.
Ordförande tackade och avslutade mötet.
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