Styrelseprotokoll från möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2015-12-02
Plats: Miljöförvaltningen i Helsingborg
Närvarande: Cecilia Larsson (Helsingborg), Richard Åkesson (Höganäs), Åsa Larsson
(Ängelholm), James Johnson (Båstad) och Stina Vuksan (Helsingborg, sekreterare).

1. Mötet öppnades av Richard som hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes med tillägg under punkten övrigt av information om odling av
sjöpungar från James.
3. Till justeringsman valdes till Cecilia Larsson.
4. Föregående protokoll redovisades för styrelsen och genomförandet av fattade beslut gicks
igenom.
5. Föregående månads mätvärden lästes upp och diskuterades. Stina presenterade kort och
lyfte att det noterats låga värden av syre i bottenvattnet på Lx något som är återkommande
ett vanligt problem i vikar och bukter då det bildas en kil av saltare vatten längs bottnen
där syret tar slut snabbare. Situationen förvärras av övergödningsproblematik och varmare
vatten. S5 visar på ovanligt god värden för årstiden november månads mätningar får visa
om detta är en tillfällig topp.
6. Sedan förra mötet har ett upphandlings underlag tagits fram och styrelsen har godkänt
detta över mail. Efter det har underlaget legat ute på annons och det har inkommit två
offerter. Ett från Geovetare AB och ett från Toxicon AB. Båda uppfyller kraven i
underlaget varav Toxicon AB har det lägsta budet. Styrelsen beslutar att tilldela Toxicon
AB uppdraget. Förslag kom fram på hur upphandlingen kan effektiviseras. Denna fråga
skjuts till nästa möte samt hur pengarna som blir över efter upphandlingen ska användas i
kontrollprogrammet. Stina kommer kalla arbetsgruppen till möte innan nästa styrelsemöte
så de kan ta fram ett förslag på vad pengarna ska användas till i kontrollprogrammet. Stina
avslutar med att påpeka att informationen om tilldelningen är sekretessbelagd tillsvidare
och meddelar när det är officiellt.
7. Richard lyfter frågan om vi skulle vilja skapa en hemsida. Vattenorganisationer erbjuds att
skapa en hemsida gratis som kan ligga med länk på vattenorganisationernas hemsida.
Detta skulle kunna vara attraktivt för kommitteen då vi skulle synas ihop med övriga
organisationer samt få en plats att samla information om kommitteen med länkar till våra
rapporter och kontaktinformation. Stina får i uppdrag att undersöka om det skulle innebära
mycket merarbete för administrationen innan beslut fattas.
8. Stina har tittat på hur mycket tid administrationen för NVSKK tar i anspråk samt vad det
kostar. Idag läggs ca 18 hela arbetsdagar per år på uppdraget vilket motsvara en summa på
ca 77 000 kr räknat med arbetsgivaravgifter etc. Styrelsen tog även del av vad andra
förbund tar ut i administrativa kostnader och det ansågs att det borde vara skäligt att
kostnaden för administrationen skulle kunna höjas från dagens nivå på 10 000 kr till en
som bättre speglar insatsen. Eventuellt behövs en justering av kontrollavgifterna göras.
Senast förbundet höjde medlemsavgifterna var 2009 och vid det tillfället hade den varit

oförändrad under 10 år. Stina får i uppdrag att titta på vad en indexreglering av
kontrollavgifterna till förbundet skulle innebära till nästa möte.
9. Richard rapporterade från Kattegatts kustvattenråds möte. Då det är nybildat så känns
nyttan vad man får ut med ett medlemskap tveksamt men Höganäs kommer gå med likaså
Ängelholm och Båstad. Tiden får utvisa om det kan utvecklas till ett användbart forum.
10. Det beslutades att:
Toxicon AB tilldelas uppdraget för kontrollprogrammet de kommande tre åren.

Stina ska titta på hur mycket arbete en hemsida på skulle innebära med anledning till att
vattenorganisationer erbjuds lägga upp en gratis genom vattenorganisationernas hemsida.
Stina ska titta på vad kontrollavgifterna i kommittén skulle landa på om en indexreglering
görs. Detta med anledning av att eventuellt kunna höja kostnaden för administrationen.
Richard ska kontakta marinbiogas, med anledning av deras projekt om odling av
sjöpungar, för att ta reda på lite mer om vilka betingelser som krävs på odlingslokalen.

Nästa möter hålls den 18:e februari 2016 kl. 09:30 på miljöförvaltningen i Helsingborg.

11. Övriga frågor:
James har hört ett fördrag om odling av sjöpungar för att minska övergödningen i våra
vatten. Det finns en hemsida http://www.marinbiogas.se/ till några som jobbar med
frågan. Han undrar om det kan vara intressant för våra kustområden och om det skulle
vara möjligt. Richard får i uppdrag att kontakta dem och höra lite vilka betingelser som
krävs för att en odling ska kunna hållas.

12. Nästa möte hålls den 18:e februari kl. 09:30 på Miljöförvaltningen i Helsingborg.

13. Ordförande tackade och avslutade mötet med att välkomnade alla att följa med på en
gemensam avslutningslunch.

Stina B Vuksan
Sekreterare

Cecilia Larsson
Justerare

