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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 

§ 15 Sammanträdet öppnas 
Göran öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till 
mötet. 

§ 16 Val av ordförande, sekreterare, justering av dagens 
protokoll 
Till mötesordförande väljs Göran Andersson och sekreterare 
Christina Berglind. Justerare av dagens protokoll är Joakim 
Lücke  
Justerat protokoll kommer läggas på förbundets hemsida. 

§ 17 Tidigare protokoll 
Inga synpunkter.  

§ 18 ”Stockholms skärgårds fiskar” – affisch och häfte 
Affischen och häftena är klara för tryck. Ca 2500 exemplar av 
vardera trycks. Fiskarna är från nationalnyckeln och 
tillhandahålls av Artportalen på SLU kostnadsfritt förutsatt att 
deltagande parter inte säljer affisch eller häfte.  

Göran deltar på del av Sportfiskemässan 18-20 mars och delar 
ut affisch och häfte tillsammans med ”Svealandskusten 2015”. 

Beredningsgruppen får tillgång till häfte och affisch genom 
Göran A.  

Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson kommer till stämman 
28/4 och presenterar affischen och häftet.  

Utefter intresse och ekonomi kan fler tryckas.  

Göran undersöker om det går att tillgängliggöra produkterna 
digitalt för eget tryck 

§ 19	 Ansökan till Stockholms läns landstings miljöanslag ang. 
pilotstudie Stockholms innerskärgård - arbetsläge 
Arbetsmöte genomfört i slutet av januari. Ansökan ska vara klar 
till första ansökningstillfället i höst.  

Göran A kontaktar Jakob W med ny tidplan för arbetet.  

31/3 2016 Jakob W klar med dokumentet skickar vidare till 
Christina B.  

Arbetsmöte 20/4 2016 kl. 13-15 Göran A skickar kallelse. 

Göran kontaktar kontaktombuden och informerar om projektet. 
Viktigt att kommunerna känner att de äger projektet.  
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”Vik till Vik” – SÅP-projekt hos Länsstyrelsen Södermanland. 
Nytt förslag-2-årigt projekt med mindre pengar – kan projekten 
dra nytta av varandra? Birgitta Andersson undersöker.  

§ 20 Handlingsprogram 2016-2018 
Strategi: ta fram handlingsprogram för perioden 2017-2021 
(För att följa vattendirektivet sexårscykler). 

Handlingsprogrammet bör vara klart till styrelsemöte i 
november för godkännande då även VP 2017 tas.   

Första arbetsmöte 12/5 2016 kl. 13-15. Göran A skickar 
kallelse.  

På kontaktombudsmötet 20/5 tas frågan upp kort om vad 
medlemmarna vill ha ut av den kommande perioden. 

§ 21 Workshop SRK Upplandskusten 
Göran tar kontakt med Länsstyrelsen i Uppsala län, 
Östhammars kommun, Forsmark samt SKB angående tid för ett 
första möte. 

§ 22 Förbundsstämman 28 april 2016 

a) Program: sedvanliga punkter på stämmans dagordning. 
b) Presentationer 

- Mikroplaster (Marie Löf, Stockholms Universitet) 
- Årsrapport 2016 (Jakob W) 
- Fiskar i Stockholms skärgård (Henrik C Andersson, Lst 

Stockholm. 

§ 23 Kontaktombuds-/medlemsmöten  
- 20/5: Program 

 SMHI – Kommer och presenterar Vattenweb och SHARKweb och 
SMHIs datavärdskap 

 - prel. 7/10 Fritidsbåtar och toatömningsstationer 
Initiativ efter Ecoloops seminarium. Beredningsgruppen tycker 
att mötet ev. även ska breddas till giftfritt båtliv. Detta innebär 
heldag och nytt datum måste tas fram.  

§ 24 Remisser 
a) Mälarens VVF, förslag till nya stadgar: Kortsvar från SKVVF 

b) ”Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, 
vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19”. 
Beredningsgruppen rekommenderar att remissen ej besvaras av 
SKVVF då den är mycket teknisk och det ej finns utrymme för 
faktastöd från gruppen. 
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§ 25  Övriga informationsinsatser 
Den nya webbsajten för förbundet lanserades före jul och ett 
utkast/mall till nyhetsblad finns framtaget. 

§ 26 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

§ 27 Nästa möte 
tisdag 23 augusti kl. 09.30 – c:a 12.00 

 




