Protokoll fört vid digitalt årsmöte med TUR:s vattenråd den
30/3-21
Ca 30 medlemmar och övriga intresserade deltog via länk i mötet.
§1. Mötet öppnades av ordförande Jan-Olof Andersson som hälsade alla välkomna, styrelsen
presenterade sig och därefter förklarades mötet för öppnat.
Innan själva årsmötesförhandlingarna började så berättade Fredrik Holmberg från
Synlab om resultatet av den synoptiska vattenprovtagningen som är gjord i TUR:s
vattendrag. LEVA-projektet har beställt och utfört provtagningen, Synlab analyserat
vattenproverna och sammanställt resultatet. Resultatet blir en viktig del i
vattenrådets fortsatta arbete med var behoven är störst av åtgärder.
Rasmus Kaspersson kommunekolog på Varbergs kommun var också inbjuden för att
berätta om kommunens arbete med att hitta orsaker till att det är problem med
badvattenkvaliteten i Björkängs havsbad. Han konstaterade att man inte lyckats hitta
någon enskild orsak, men man ska analysera mer utifrån de vattenprover som är tagna
i vattendragen som mynnar i badviken och de som är tagna på badvattnet de senaste
åren. Man ska titta särskilt noga på vad som händer vid högvatten, om orsaken går att
finna i det.

§2. Fråga om mötet utlyst i behörig ordning.
Mötet godkände kallelsen.

§3. Val av mötesordförande.
Mötet valde Jan-Olof Andersson att leda årsmöte.

§4. Val av sekreterare för mötet.
Mötet valde Harald Lagerstedt, åtgärdssamordnare till sekreterare.

§5. Val av två protokolljusterare.
Till att justera dagens protokoll valdes, Ivar Nilsson, Tångagård och Sven-Anders
Svensson, Munkaskog

§6. Fastställande av dagordning.
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

§7. Redogörelse för verksamhetsberättelsen för 2020.
Styrelsen redogjorde för verksamhetsberättelsen, den godkändes och lades till
handlingarna.

§8. Ekonomisk berättelse.
Krister Stenberg redogjorde för ekonomin, redovisningen godkändes och lades till
handlingarna.

§9. Revisorernas berättelse.
Den lästes upp och lades till handlingarna.

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att överföra årets
resultat på 37 533 kr till ny räkning.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§12. Beslut i ärenden som väckts genom motion, eller annan av styrelsen väckt proposition.
Styrelsen föreslår årsmötet att göra tillägg i stadgarna i § 7 står följande: Varje medlem
i TUR:s vattenråd äger en röst. Endast närvarande medlem har rösträtt.
Styrelsen föreslår följande tillägg: Närvarande organisation- eller föreningsombud ska
vara utsedd av dess styrelse.
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag

§13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs av Jan-Olof och Lina Floer,
åtgärdssamordnare.
Magnus Nilsson, Lunnagård föreslog två tillägg, dels att det läggs till att man jobbar
vidare med mätpunkterna där behoven av åtgärder är störst utifrån Synlabs rapport,
samt att vattenrådet sprider goda exempel på åtgärder som är på gång och är gjorda,
för att inspirera fler till att göra åtgärder.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen med tilläggen.

§14. Beslut om arvode.
Valberedningens förslag:
Fasta arvoden: ordförande och kassör 999kr var och ledamöter 500 kr var i årligt
arvode
Vid stämma och referensgruppsmöte utgår varken arvode eller reseersättning
Vid styrelsemöte och egna aktiviteter ges inga arvoden, men reseersättning.
Vid aktiviteter och träffar som tur-representant utgår timarvoden med 239 kr samt
reseersättning. Uppdraget ska vara protokollfört, mellan styrelsemöten kan
styrelseordföranden ta beslut om enskilda aktiviteter som då tas upp vid nästa
sammanträde. Undantag kan ske efter beslut i styrelsen, t ex för egna aktiviteter där
större arbetsinsats krävs.
Årsmötet beslutade enligt med valberedningens förslag.

§15. Beslut om årets budget.
Krister Stenberg och Lina Floer redogör för budgeten
Årsmötet beslutade godkänna budgeten för 2021

§16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att det ska vara 8 ledamöter i
styrelsen.

17. Val av ordförande för ett år.
Årsmötet beslutade enligt med valberedningens förslag att välja Jan-Olof Andersson
för ytterligare ett år till föreningens ordförande.

§18. Val av ledamöter.
Valberedningens förslag att väljas på två år:
Omval: Sven Gunnarson, Snickerns Gård (Tvååker kanal övre kanalbolag)
Omval: Bengt Svensson, Fagared (Tvååkers LRF)
Nyval Sven Olsson, Lis Gård (Ramsjö kanalbolag)
Årsmötet beslutade enligt med valberedningens förslag
Kvarstående sedan förra året:
Kajsa Vik, Björkäng
Magnus Karlsson, Tvååker, (Tvååkers sport och fiskeförening)
Måns Torstensson, Björnhult, (Ramsjö kanalbolag)
Krister Stenberg, Spannarp (LRF)

§19. Val av revisorer, minst 2 st, var av en sammankallande.
Valberedningens förslag:
Alma Ragnarsson, Tvååker
Ingvar Jakobsson, Spannarp
Suppleant: Lars O Hellsborn, Hallands naturskyddsförening
Årsmötet beslutade enligt med valberedningens förslag.

§20. Val av valberedning, minst 2 st, var av en är sammankallande.
Omval föreslogs av Sofia Warefelt, Björkäng och Göran Ramstedt, Stavsjö
och Sofia Warefelt förslogs vara sammankallande.
Årsmötet beslutade enligt med förslaget

§21. Övriga frågor.
Jan-Olof lyfter frågan om vikten att åtgärdssamordningen genom LEVA-projektet får
en långsiktig lösning. Dels för att åtgärdssamordnarna kan fortsatt stötta vattenrådet,
dels för att funktionen behövs för hitta kostnadseffektiva vattenvårdsåtgärder hos
lantbrukare.
Årsmötet instämde i detta och beslutade ge styrelsen i uppdrag att göra en skrivelse
till Varberg och Falkenbergs kommuner, där man belyser behovet av
åtgärdssamordnare för att nå framgång i vattenförvaltningen.

§22. Mötets avslutande.
Jan-Olof tackade för förtroendet att leda TUR:s vattenråd. Han tackade också
avgående ledamoten Elin Göransson för hennes insats i styrelsen. Avslutningsvis
tackade han deltagarna på mötet för visat intresse och avslutade mötet.
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