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ARSSTÄMMA 2016
PROTOKOLL
Närvarande:
Tid:
Plats:

Enligt närvarolista
Torsdagen den 21 april2016, kl. 18:00
stadshuset, Skövde

l Mötets öppnande
styrelsens ordförande Orvar Eriksson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årets förbundsstämma öppnad.

2 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Leif Walterum.

3 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Håkan Magnusson.

4 Val av protokollsjusterare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lennart Bogren
och Monika Didriksson.

5 Kallelse till årsstämman
Utskick har skett per post till samtliga medlemmar den 22 mars 2016. Information om tid och plats för stämman har även lags ut på förbundets hemsida.
stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

6 Närvarolista
En närvarolista cirkulerades. Denna fungerade även som röstlängd.

7 styrelsens och revisorernas berättelser
Verksamhetsberättelsen för 2015 var utskickad med kallelsen och stämman
beslutade att denna därför kunde anses som föredragen . Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik varvid inga frågor eller kommentarer
framkom. stämman beslutade sedan att lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna.
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Balansräkningen och resultatdispositionen för 2015 var utskickad med kallelsen. Inga frågor eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att fastställa
balansräkningen och resultatdispositionen.
Revisionsberättelsen var inte utskickad i förväg utan lästes upp på mötet.
Stämman beslutade sedan att lägga denna till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 .

9 Information och delgivanden
a) Verksamhetsplan för 2016
styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2016 vilken
var utskickad med kallelsen . Förslaget föredrogs varefter stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2016 .

10 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar
styrelsen hade inga framställanden och det fanns inga motioner från medlemmarna att behandla.

11 Ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer
Stämman beslutar att ersättningar ska betalas ut enligt följande:
•

Ordförande 30 % av ett prisbasbelopp/år.

•

Vice ordförande 7 % av ett prisbasbelopp/år.

•

Ledamöter och ersättare (samtliga kallade och närvarande)
•

Sammanträde och förrättning upp till 6 timmar, 2 % av ett prisbasbelopp.

•

Sammanträde och förrättning överstigande 6 timmar, 3 % av ett
prisbasbelopp.

•

Flerdagarsförrättning, 3% av ett prisbasbelopp per dag.

•

Revisorer 3,5% av ett prisbasbelopp.

•

Valberedning 2 % av ett prisbasbelopp.

12 Budget för 2016
styrelsens förslag till budget för 2016 var utskickat med kallelsen. Inga frågor
eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till
budget.

13 Debiterings och fördelningslängd
styrelsens upprättade debiteringslängd för 2016, har tillsammans med kallelsen, utsänts till medlemmarna. Efter att förslaget också anmälts och framlagts för stämman beslutade stämman att fastställa styrelsens förslag till debiterings- och fördelningslängd för 2016.
Total uttaxering för 2016 är 1 146 098 kronor och avgifterna ska vara Tidans
Vattenförbund tillhanda senast den 1 juli 2016.

14 Val av styrelse, revisorer och valberedning
Stämman beslutade välja följande ledamöter och ersättare till styrelsen samt
revisorer och ledamöter till valberedningen.

V al av styrelse
Ordinarie ledamöter:
Lars-Åke Carlsson

2 år omval Kraftproducenterna

Orvar Eriksson

2 år omval Skövde kommun

Per-Anders Freyhult

2 år omval Lantbruksföretagen

Mikael Jonsson

2 år omval Tibro kommun

Ersättare:
Bertil Engström

1 år omval Mullsjö kommun

Annika Holmen

1 år omval Skövde kommun

Mats Karlsson

1 år omval Fiskeintressenterna

Anders Lindström

1 år omval Bevattningsintressenterna

Torsten Sahlin

1 år nyval

Kraftproducenterna

Val av styrelseordförande
Till ordförande för 2016 valdes Orvar Eriksson.

Val av revisorer
Ordinarie:
Bertil Jonsson

1 år omval

Claes Jägevall

1 år omval

Ersättare:
Ronny Jönsson

1 år omval (ersätter Bertil Jonsson)

Åke Jönsson

1 år omval (ersätter Claes Jägervall)
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Val av valberedning
Leif Walterum

1 år omval (sammankallande)

Per Karlsson

1 år omval

Mats Haglund

1 år omval

styrelsen kommer därmed att ha följande sammansättning:

Namn
Orvar Eriksson
Lars-Ake Carlson
Per-Anders Freyhult
Henrik Hård
Mikael Jonsson
Jonas Ringqvist
Rune Skogsberg
Bertil Engström
Mats Karlsson
Annika Holmen
Anders Lindström
Torsten Sahlin

Post
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Vald t.o.m.
2018
2018
2018
2017
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

15 Vattenrådet
Följande information om vattenrådet lämnades.
l Tidans vattenråd kommer förutom ledamöter och ersättare i Tidans Vattenförbunds styrelse följande representanter ingå:
Monika Didriksson

LRF

Alf Saldin

Skaraborgs Naturskyddsförening

Håkan Landenmark

Södra Skogsägarna

styrelsen har antagit en verksamhetsplan för 2016. Denna omfattar:
•

Avsikten är att ordna ett möte för kommunledningarna i medlemskommunerna kring vattenförvaltningen och kommunernas ansvar i denna.
Syftet är att få till ett politiskt stöd för arbetet med vattenförvaltningen
ute i kommunerna. Mötet planeras hållas i höst. Förutsättningen är att
beslut om vattenförvaltningens åtgärdsprogram blir klart. För närvarande ligger frågan hos Regeringen för prövning.

•

Tidans Vattenförbund ska ta fram en miljöplan för det förebyggande
underhållsarbetet. l samband med detta avser vattenrådet att arbeta
med att försöka hitta lägen för demonstrationsprojekt där åtgärder kan
visas upp och effekterna av dem utvärderas.

•

Tidans Vattenråd ska fortsätta dialogen med Töreboda kommun om
åtgärder i Friaån. l övrigt ska Vattenrådet bevaka de insatser som görs
inom Friaåns avrinningsområde.

•

Tidans Vattenförbunds hemsida ska uppdateras och kompletteras
med information om vattenrådet

För arbetet med vattenrådet kommer tid att köpas in från Husshållningssällskapet.

16 Övriga frågor
a) Sjön Lången
Karl-Henrik Höckerfelt (Långens Fiskevårdsområdesförening) informerade om att Skövde kommun nu ska genomföra en utredning kring
problematiken kring sjön Lången. l samband med detta är det enligt
fiskevårdsföreningen mycket viktigt att även titta på frågan om vattenvolymen och vattennivån i sjön.
Leif Walterum (Skövde kommun) bekräftade att kommunen kommer
att utreda Lången och att konsultföretaget Naturvårdsgruppen fått i
uppdrag att utföra arbetet. Enligt kommunens beslut ska utredningen
omfatta provfiske för att se artsammansättningen , en inventering av
tänkbara åtgärder inklusive kostnadsberäkning samt förslag till en
skötselplan.
Lennart Bogren (Lången-Kräftån-Tidans vattenavledningsföretag)
framförde att vattenavledningsföretaget måste få vara med i alla diskussioner som rör eventuella förändringar av sjöns vattennivåer.
Leif Walterum (Skövde kommun) instämde i att vattenavledningsföretaget måste få vara med vid utformning av skötselplanen.
Rolf Larsson (mr-Vatten) informerade om att den bergklack i sjöns utlopp som styr vattennivån är av hårt berg. Avvägning av bergklacken
sker före och efter varje rensning i Kräftån. Vid det senaste tillfället i
närvaro av en representant från Länsstyrelsen Västra Götaland.
Om det ska göras något åt vattennivån i Lången så behöver någon av
sakägarna ansöka om en ny vattendom för reglering av Lången , samt
ansöka om omprövning av nuvarande dom för Lången-Kräftån-Tidans
vattenavledningsföretag. Tidans Vattenförbund kan inte vara sökande.
b) Fiskpopulationen i Tida n nedströms Tidaholm
Rolf Larsson (mr-Vatten) tog upp en fråga som avhandlats på Tidans
bevattningsintressenters årsstämma 2016. Tillgången på fisk i Tidan
nedströms Tidaholm har gått ned på senare år. Länsstyrelsen bör
uppmärksammas på detta.
Verksamhetsledare Håkan Magnusson svarade att kontakt tagits med
Länsstyrelsens fiskerikonsulent, samt med Tidaholms kommun och Tidaholms Fiskevårdsområdesfören ing. De senare har tidigare uppmärksammat variationer i kräftbestånden.

Det finns i dagsläget inget svar på hur populationerna ser ut och om
variationerna är naturliga eller beror på någon miljöpåverkan . Bottenfauna och kiselalgprovtagning utförd av Tidans Vattenförbund 2013 visade inte på något anmärkningsvärt. En ny provtagning av kiselalger
planeras under hösten 2016.
För att djupare utreda frågan är det lämpligt med ett samarbete mellan
Tidans Vattenförbund, Länsstyrelsen , Tidaholms kommun samt Fiskevårdsområdesföreningen .
c) Asketorps kvarn
Leif Walterum (Skövde kommun) lyfte frågan om Asketorps kvarn, i
Skövde kommun. Efter att dammen reparerades är vattennivån i Ösan
högre än den var före det att dammluckorna rasade . Antagligen för att
de nya luckorna är tätare än de gamla. Det behöver klarläggas vem
som har ansvaret för dammen och regleringen .
Rolf Larsson (mr-Vatten) informerade om att ansvaret för dammen ligger på dammägaren. Om det är problem bör Länsstyrelsen kontaktas
såsom tillsynsmyndighet.
Annika Holmen (Skövde kommun) informerade om att Skövde kommun via servitut har rätt att reglera vattennivån. Det finns ingen vattendom utan regleringen ska ske i så bra samförstånd som möjligt med
Volvo och markägarna.
Mats Haglund (Holma kraft AB) anförde att dammluckorna är till för att
styra inflödet till turbinerna och främst inte för att reglera flödet i vattendraget. Luckorna har troligtvis inte fungerat på lång tid. Det kan finnas en häradsdom eller liknade som beskriver hur regleringen ska gå
till. En dialog bör föras med dammägaren.
Lennart Bogren (Lången-Kräftån-Tidans vattenavledningsföretag) menade att detta visar på vikten av att vattenanläggningar sköts så som
det är tänkt. Det finns många gamla vattenföretag vilka idag för en tynande tillvaro. Det är viktigt att väcka dessa tillliv och här har Tidans
Vattenförbund en uppgift att informera.
Ordförande Orvar Eriksson instämde i att förbundet bör ha kontakt
med vattenföretagen.

17 Stämmoprotokollets tillgänglighet
Protokollet kommer att finnas tillgängligt på Tidans Vattenförbunds hemsida ,
www.vattenorganisationer.se/tidansvf, efter att det justerats.

18 Mötets avslutande
Orvar Eriksson tackade mötesordförande samt samtliga närvarande. Därefter
avslutades mötet.
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