
                                               

Protokoll fört vid årsmöte med TURs vattenråd den 21/3–22 
 

Ca 25 medlemmar och övriga intresserade deltog på mötet i Tvååkers Medborgarhus.  
 

§1. Mötet öppnades av ordförande Jan-Olof Andersson som hälsade alla välkomna.                                                                                                                    

 Innan själva årsmötesförhandlingarna började, så berättade Miljöingenjör Victor 

 Brandt, VIVAB om hur dom jobbar dagvattenfrågor. Man försöker rätta till gamla 

 synder i befintliga områden, men ofta är det platsbrist för att få till 

 dagvattenlösningar. Men i nya områden ska dagvattnet fördröjas. Victor fick 

 medskicket att det är viktigt att dikningsföretag och vattenrådet är med tidigt i 

 processen när nya områden planeras. 

 LEVA-åtgärdssamordnarna Lina Floer och Harald Lagerstedt berättade om 

 vattenvårdsåtgärder som är aktuella i TURs område, som finansieras med de LOVA och 

 LONA- medel som vattenrådet förfogar över. De berättade också om hur 

 åtgärdssamordningen fortsätter under 2022 och att det finns goda förhoppningar om 

 fortsatt finansiering även 2023–2025. 

                           

§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, Ulrika Persson, Hällarps Gård och Anders 
Claesson, Södra 

 
§6. Fastställande av dagordning.  
 Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 
 
§7. Redogörelse för verksamhetsberättelsen för 2021. 

Styrelsen redogjorde för verksamhetsberättelsen, Marie- Helene Bergstrand tackade 
för gott samarbete och berömde den insats vattenrådet gör. 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 1 408 838 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. 
                          Det fanns inga motioner eller propositioner. 
 
§13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs av Jan-Olof Andersson och Lina Floer, 

 åtgärdssamordnare. Jan-Olof föreslog följande tillägg: Att vattenrådet är med vid 

 ko släppet på Törlan, visar livet i ån och hur en fiskevårdsåtgärd kan gå till. 

 Fortsättningen på dialogen med Trafikverket ska ske i fält. 

  Fredrik Nöbbelin, länsstyrelsens fiskevådsenhet berättade om fiskekartering och 

 elfiske som gjorts i Tvååkersån, fiskevårdsåtgärder som man jobbar med i Strömma 

 kvarn. Möjliga fiskevårdsåtgärder som tex, öppna kulvertar, hydrologisk återställning 

 tex svämplan, återmeandring och exempel på vandringshinder i Tvååkersån och dess 

 biflöden. Elisabeth Thysell, länsstyrelsens fiskevådsenhet berättade om havsnejonöga, 

 flodpärlmussla och flodkräfta och att de vill veta om någon sett dessa sällsynta och 

 viktiga arter i något vattendrag. 

 Marie-Helene Bergstrand, länsstyrelsen informerade om att Kustvattenrådets rådslag 

 den 29:e april ska handla om vattenpedagogik. Med dessa informationer kopplade till 

 verksamhetsplanen, beslutade årsmötet godkänna densamma med Jan-Olofs tillägg 

 för 2022. 

 
 

 
§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, till exempel för egna 
aktiviteter där större arbetsinsats krävs. 
Årsmötet beslutade enligt med valberedningens förslag.  
 



                                               
§15. Beslut om budget för 2022 
                          Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en budget och delge den ihop med protokollet från    
 årsmötet. 
 
§16. Beslut om antal ledamöter i styrelsen. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att det ska vara 7 ledamöter i 
styrelsen plus ordförande.  

 
§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: Kajsa Vik, Björkäng  
Omval: Måns Torstensson, Björnhult, (Ramsjö kanalbolag)  
Omval: Krister Stenberg, Spannarp (LRF) 
Nyval: Rolf Karlsson, Ästad 
 
Årsmötet beslutade enligt med valberedningens förslag 
 
Kvarstående sedan förra året: 

                          Sven Gunnarson, Snickerns Gård (Tvååker kanal övre kanalbolag) 
                          Bengt Svensson, Fagared (Tvååkers LRF)  

Sven Olsson, Lis Gård (Ramsjö kanalbolag) 
 

 
§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 på Sofia Warefelt, Björkäng och Göran Ramstedt, Stavsjö 
  och Sofia förslogs vara sammankallande.  
 Årsmötet beslutade enligt med förslaget  
 
§21. Övriga frågor. 
 Årsmötet enades om att neddragningen av samverkansbidraget kommer att riskera att 
 omställningstakten för att nå god status på våra vatten kommer att minska. Under 
 mötet fick man löfte från Länsstyrelsen och närvarande politiker att genom deras 
 kanaler framföra Årsmötes oro och krav på bibehållet bidrag. 
  
 
 
 
 



                                               
 
 
 
 
 
 
 
§22. Mötets avslutande. 

Jan-Olof tackade för förtroendet att leda TURs vattenråd och hälsade den nya 
ledamoten Rolf Carlsson välkommen i styrelsen. Han tackade också avgående 
ledamoten Magnus Karlsson för hans insats i styrelsen. Avslutningsvis tackade Jan-Olof 
deltagarna på mötet för visat intresse och avslutade mötet.  
 

  
 Mötesordförande  Justerare: 
 
Jan-Olof Andersson Ulrika Persson 
  
Sekreterare:  
 
Harald Lagerstedt                                                                                                               Anders Claesson 

 
 


