Styrelsemöte Stångåns VR 17/9 2019
Närvarande: Göran O.- Pär-Anders O.-Jakob J.-Mats G.-Therese K.-Björn H.-Pär-Magnus J.-Stefan W.-Håkan L.-Yngve B.-Matts J.-Karin N.-Pär T.-Bo L.-Christer A.
§1. Stefan W. hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2. Dagordningen fastställdes med ett tillägg om Växtkraft Kinda.
§3. Till sekreterare valdes Göran O.
§4. Genomgicks föregående protokoll som godkändes
§5. Hemsidan upphör. Anders Tingvall är anlitad för att göra en ny.Håkan redovisar ett förslag.Namnet blir: stangans vattenrad.se
      Webbansvariga blir: Håkan, Yngve Björn+Stefan samt Christer.
§6. Rapport ang. statusklassningen. Stefan rapporterade från   ett möte på Lst 16/9. Kvicksilver samt PBDE är undantagna 
klassningen. 
       

      Håkan föreslår att varje arbetsgrupp går igenom klassn-
     ningen och skickar synpunkter till Håkan som sammanställer.
     Stefan tar kontakt med Kalmar Lst för komplettering av södra delen av Stångåns VR. Lst (Erika) skall ta med sig frågan
om varför vissa förändringar har skett.
Gränsen för klassade sjöar är 50 ha
     
     
     
§7. Idéer inför stormötet 2020: Klimat och föroreningar samt mikro
      plast. Förklara ändrade klassningar. Karin vill engagera Universi-
     tetet. Stormötet skall vara bl.a. folkbildande.Vårnäs föreslås som 
     lokal. En grupp bildades för att jobba med stormötet: Håkan, Bo, Pär Th samt Therese.

§8.Idéer om Fältexursion: Invigning av Nykvarn (kungahuset är till-
     frågat) Lekbottnar vid Tannerfors. Dagvatten 2021. Bo föreslår
     efter lantbruk och skog är det lämpligt med tätort. Ett föredrag om fiskar ansågs lämpligt.
     
     En grupp bildas: Christer, Jakob och Håkan.
§9. Lokalt Vattenvårdsprogram: Håkan skickar mail till remiss-
      instanserna samt styrelsen och uppmanar att sprida informa
      tionen.
§10. Rapport från arbetsgrupperna: Vimmerby: bra stormöte,skall
        bjuda in diverse personer till stormöte 2020.
        Kindasjöarna: Arbetet med rensning av vitfisk i Nimmern kom-
       mer att fortsätta, 5 st fosforfällor skall anläggas.En färsk rap-
       port om Storån från Lst. har kommit. VR har ej varit inkopplat.
      St. Sjöarna: Engagerat sig i Drillaån
      TV:Håkan anmäler om ett möte i Stångågruppen 3/10
      Karin redovisar att arbetet med Schedevi kanal nu är igång.
§ 11. Styrelselistan gicks igenom. Bilaga.
§12. Ekonomi: preliminära resultatet för 2019 redovisades, Bilaga.
        Finns möjligheter att söka bidrag för övergödning mm, Ansök
       före 15/10. AG skickar förslag till Håkan före 30/9. AU beslutar
      vilka förslag som är relevanta.
§13. Christer åker till Västerås på VR-dagar.
§14. Pär-Anders rapporterar att Växtkraft Kinda inte längre vill vara 
        med i VR. Diskuterades ersättare.
§15. Diskuterades besök vid Rimforsa vattenverk 2021, samt prob-
        lemet med vattenpest vid utloppep till Roxen.
§16. Nästa styrelsemöte jan. 2020 tisdagen 21/1 kl. 16.00 i Kisa
        AU onsdagen 8/1 2020 kl. 9.00 i Kisa
Mjölesfall 2019-09-19
Vid datorn: Göran Olsson
       

    



