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Protokoll fört vid årsmöte för Stensåns vattenråd årsmöte den 27 maj 2020 
Plats: Vallåsens Värdshus samt digitalt kl. 19.00 – 20.00 
Närvarande: Denice Aderklint, Lars Schale, Jan Nordstrand, Andree Nordstrand, Sven 
Gustafsson, Gunnar Edvardsson, Folke Hantoft, Rune Pålson, Manni Elfborg och Torsten Kindt 
 
 

1. Ordförande Jan Nordstrand hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. Kallelse har sänts ut via e-post till samtliga 
medlemmar den 6 maj med påminnelse den 24 maj. Möjlighet har givits att delta digitalt.  
Beslut: Mötet beslutar att mötet utlysts i behörig ordning. 

 
3. Val av mötesordförande. Till mötesordförande väljs Jan Nordstrand. 

 
4. Val av sekreterare. Till mötessekreterare väljs Torsten Kindt.  

 
5. Val av två mötesjusterare. Till mötesjusterare väljs Manni Elfborg och Gunnar 

Edvardsson.  
 

6. Fastställelse av dagordning. Mötet fastställer dagordningen. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 föredras. 
Verksamhetsberättelsen är tillika vattenrådets årsrapport till Vattenmyndigheterna. 
Beslut: Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019. 

 
8. Ekonomisk berättelse. Ekonomisk berättelse för 2019 redovisas.  
Beslut: Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2019. 

  
9. Revisorernas berättelse 2019. Revisionsberättelsen uppläses och revisorerna godkänner 

den ekonomiska redovisningen. Med tillägget att ”Erhållet statligt fiskevårdsstöd skall 
mötas av kostnader på 450 000 kr” föreslår revisorerna att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

  
10. Ansvarsfrihet.  
Beslut. Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

  
11. Beslut i ärenden som väckts genom motion. Inga motioner har inkommit. 

 
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. Styrelsens redovisar förslag till verksamhetsplan 

för 2020. Planen är även vattenrådets ansökan till Vattenmyndigheten om bidrag 2020. 
De viktigaste aktiviteterna 2020 är genomförandet av LOVA-projektet för bekämpning 
av sjögull i Vita sjö samt de tre LOVA-projekten för fiskevårdsåtgärder i Stensån. En 
annan viktig fråga är att få ordning på vattenrådets hemsida. Eftersom alla LOVA-
projekten kräver omfattande egeninsats ansöker vattenrådet om 100 000 kr i 
samverkansbidrag från Vattenmyndigheten 2020.  
Beslut: Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2020.  

 
13. Årets budget. Förslag till budget 2020 föredras. Budgeten möjliggör att genomföra 

verksamhetsplanen.  
Beslut: Mötet beslutar att godkänna förslaget till budget för 2020.  

  
14. Antal ledamöter i styrelsen. 
Beslut: Mötet beslutar att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 10 stycken.  
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15. Val av ordförande för ett år. Till ordförande för ett år föreslås Jan Nordstrand.  
Beslut: Mötet beslutar att för ett år välja Jan Nordstrand som ordförande.   

 
16. Val av ledamöter.  

Under året har Denice Aderlint och Lars Kristiansson avsagt sitt deltagande i styrelsen. 
Till ny styrelseledamot föreslås Gunnar Edvardsson. Gunnar representerar Örkelljunga 
kommun och har tidigare deltagit som adjungerande vid styrelsens möten. Ordförande 
och mötesdeltagarna tackar Denice och Lars för deras insatser i styrelsearbetet.   
Beslut: 
Till styrelseledamöter för två år väljs: Kvarstående ledamöter för 1 år är: 
Roland Gottfridsson, Laholms kommun  Manni Elfborg, markägare  
Ingemar Nilsson, Stensåns Regleringsför.   Lars Schale, L:a Stensåns rensn.företag 
Rune Pålsson, Nedre Stensåns FVO Sven Gustavsson, markägare        
Rickhard Holgersson, Våxtorps LRF Andre’ Nordstrand, markägare  
Gunnar Edvardsson, Örkelljunga kommun   
     

17. Val av 2 st. revisorer och en revisorssuppleant 
Beslut: Till revisorer väljs Folke Hantoft (sammankallande) och Jan Lindgren. Till 
revisorssuppleant väljs Monica Persson. 
 

18. Val av valberedning, minst 2 st., varav en är sammankallande. Förslag till valberedning 
saknas. 
Beslut: Eftersom förslag till valberedning saknas går uppdraget till styrelsen. 

 
19. Till styrelsen anmälda ärenden. Inga anmälda ärenden har inkommit. Ordförande ställer 

frågan om några övriga frågor finns.  
 
- Beträffande hemsidan framförs att det inte får finnas någon tvekan om att det är 
styrelsen som är ägare till hemsidans domännamn. 
- Rune påtalar nödvändigheten med en ansvars- och olycksfallsförsäkring för 
genomförandet av LOVA-projekten. Det kan bli mycket kostsamt för styrelsen och dess 
ledamöter annars. Ordförande informerar att arbete pågår med att teckna en sådan 
försäkring.  
- Informationsblad om fiskevårdsprojekten delas ut. Informationen vänder sig främst till 
berörda markägare, organisationer mfl.   

 
20. Ordförande avslutar årsmötet och tackar mötesdeltagarna. 

.  
 
Vid protokollet: 
 
Torsten Kindt 
Torsten Kindt adm. sekr. 

Godkänns, Porkenahult den 28 maj 2020 
 
Jan Nordstrand 
Jan Nordstrand, mötesordförande 

 
 
Justeras, Nordanå den 31 maj 2020 
 
Manni Elfborg 
Manni Elfborg 

 
 
Justeras, Örkelljunga den 29 maj 2020 
 
Gunnar Edvardsson 
Gunnar Edvardsson 

 


