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Årsmötet för Suseåns vattenråd 22 mars 2022
Årsmötet inleddes med information om biotopkartering och från LEVA- lokalt engagemang för vatten.
- — Per Saarinen från Naturcentrum AB har lett arbetet med biotopkartering av ca 1/3 av Suseåns
vattendrag. Från mynningen i havet upp i Mostorpsån och Hovgårdsån upp ovanför
Bjärnaredssågen.
Davis Karlsson har biotopkarterat i några mindre biflöden till Mostorpsån, han visar bilder och
berättar om olika vattenmiljöer som man kan finna i ån. Suseån har många mycket värdefulla
och orörda strömsträckor men också långa sträckor där vattendraget eller biflödena har blivit
helt omgrävda, fördjupade eller utdikade.
- — Fredrik Nöbelin från länsstyrelsen berättar om vilka fiskarter som finns i Suseån och att det
kan bli bättre för fisken efter omprövningarna för nya miljövillkor är klara för
vattenkraftverken i ån. Under 2023 ska alla kraftverk som producerar el i Suseån ompröva sina
miljövillkor så att det ska bli lättare för fisken att vandra uppströms och nedströms. Det
kanske kan öka intresset för fiskevårdsområdesföreningar i Suseån. Det finns en förening i
Mostorpsån men den har inte varit aktiv. En fiskevårdsförening kan söka bidrag för att göra
fiskevårdsåtgärder i vattendraget och sälja fiskekort. Vill man veta mer går det bra att kontakta
Fredrik Nöbelin.

-

Harald Lagerstedt, åtgärdssamordnare för LEVA- Lokalt engagemang för vatten, berättade om

att det nu är flera åtgärder på gång inom Suseån för att minska näringsläckaget från
jordbruksmarken. I Årstadbäcken, Rävingebäcken och Marielundsbäcken finns samarbete med
flera markägare och planer på åtgärder. Kontakta Harald Lagerstedt eller Lea Schnider på
Hushållningssällskapet eller Lina Svensson Floer på Falkenbergs kommun om du vill veta

mer.

Årsmötesprotokoll Suseåns vattenråd 2022
$ 1. Mötets öppnande
Ordförande Ingvor Johansson förklarar årsmötet öppnat.
$2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Årsmötet beslutar att mötet utlysts i behörig ordning.
$3. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutar att välja Sven-Ove Johansson som ordförande för mötet.
$4. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutar att välja Ellinor Waldemarson som sekreterare för mötet.

$5. Val av två mötesjusterare

Fay

Årsmötet beslutar välj J Shlomo Gavie och Lennart Jehansson till Jjusterare för mötet.
$ 6. Fastställelse av dagordning
Årsmötet beslutar att fastställa föreliggande dagordning.
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$ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelseordföranden, Ingvor Johansson berättar om styrelsen och föreningens verksamhet
under 2021. Verksamhetsberättelsen finns i sin helhet på hemsidan, www.suseansvattenrad.se
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.
$ 8. Ekonomisk berättelse
Ingvor Johansson redovisar det ekonomiska resultatet för 2021. Årets intäkter uppgår till
60 000 kr. Det fanns 80 081 kr kvar av projektmedel för provtagning i Hasslebäcken och
Årstadbäcken. Kostnaderna för året var 108 922,25 kr varpå årets resultat blir 20 996,75 kr.

Saldo på föreningens konto var vid årets slut 112 600,39 kr.
Årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen.
$ 9. Revisorernas berättelse

Lennart Bengtsson läser upp revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet samt att

balansen bestäms till 112 600,39 kr kr (varav 10 162 kr för kvarstående bidrag) som förs i ny
räkning.
10. Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2021.

$ 11. Beslut i ärenden som väckts genom motion
Inga motioner är inkomna.

$ 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Ingvor Johansson presenterar förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen finns i sin
helhet på hemsidan, www.suseansvattenrad.se.
Som informationsaktiviteter föreslås:
Informationsaktivitet med vattenvandring längs några av de karterade sträckorna i
Mostorpsån — Hovgårdsån- den 24 maj kl. 16 med samlig vid Asige Bygdegård.
Informationsaktivitet tillsammans med Skrea LRF.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen.

$ 13. Årets budget

Ingvor presenterar förslag till budget för 2022.
Årsmötet beslutar godkänna budgeten för 2022.
$ 14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
Styrelsen består av åtta ledamöter, inklusive ordföranden. Valberedningens förslag är att det
förblir så.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
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$ 15. Val av ordförande för ett år
Valberedningens förslag: Omval av Ingvor Johansson.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
$ 16. Val av ledamöter
Valberedningens förslag: omval av Anders Carlsson, Agneta Åkerberg, Lars-Åke Östergren
och Fredrik Klang på 2 år.
För ledamöterna Roland Alexandersson, Lars Andersson och Leif Johansson kvarstår 1 år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
$ 17. Val av revisorer, tre stycken var av en sammankallande
Valberedningen föreslår omval av ordinarie revisorerna Lennart Bengtsson och Lars-Anders
Måttgård samt Lennart Larsson, för ett år med Lennart Bengtsson som sammankallande.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
$ 18. Val av valberedning, minst 2 st, var av en är sammankallande
Årsmötet beslutar om omval av Alf Anderson, Mattias Bengtsson och Lars Svensson till
valberedningen med Alf Andersson som sammankallande.
$ 19. Till styrelsen anmälda ärenden
-

Inga anmälda ärenden har inkommit

$ 20. Mötets avslutande
Sven-Ove tackar för förtroendet och för ett trevligt möte.
Ingvor tackar alla deltagare och mötesordförande för ett väl genomfört möte.
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