Protokoll Klarälvens Vattenråd 2021-03-03 styrelsemöte
Plats: WEBB-möte, Hagfors kommun inbjudit.
kl. 14.00-16.00
Närvarande
Katarina Erelöf, William Dickson, Liisa Larsson, Anna Sjörs, , Hans Nilsson, adjungerad Sofia
Hallerbäck för Alexander Torin samt Lars Elfstrand.
Observatörer Erica Björndotter (Skogsstyrelsen) Särskild inbjudan till projektledare för
Fämtanprojektet Anders Nillroth.
Ej närvarande Tony Sahlberg Anmält förhinder: Lars Emilsson, Katrin Edholm samt Hans Nordberg
1) Som justerare valdes Liisa Larsson
2) Ekonomisk rapport. Vi har 11 967 kr i kassan efter att betalt bankavgifter och kostnader för
hemsida. Vi beräknar att få 60 000 kr från vattenmyndigheten i maj. Beslut: Styrelsen godkänner
redovisningen.
3) Rapport miljömålsarbetet från kommunrepresentanterna Det regionala miljömålsprogrammet
som kommer ut på samråd nu under våren. För att jobba med detta har de flesta kommuner
tecknat miljööverenskommelser. De nuvarande gällde tom 2020 och nya är på gång. Denna
omgång kommer även VR att kunna teckna under.
4) Rapport från Klimatanpassning Klarälven – en fallstudie med Fortum, SMHI, länsstyrelsen m.fl.
är med. Sofia representerar Karlstads kommun och vattenrådet ska representera övriga
kommuner längs älven. Liisa har tagit på sig detta arbete.
5) Rapport från Värmlands VR:s samordningsmötet På mötet den 1 mars tog länsstyrelsen upp
samrådet vattenförvaltningen. Vi beslutade att Liisa ska hålla i ett gemensamt uttalande från
Värmlands vattenråd ang. de övergripande förslagen i samverkan för god vattenförvaltning.
Dessutom togs vårt förslag på en handlingsplan för hur dammar utan kraftnytta ska kunna göras
vandringsbara. Ingen respons från länsstyrelsen i detta. Vi tog även upp frågan om att
länsstyrelsen skulle ge oss det befolkningsunderlag vi behöver för att räkna fram kommunala
medlemsavgifter. Inte heller här kunde länsstyrelsen tillmötesgå oss i närtid. Den sista punkten
som diskuterades, var hur omprövningen (NAPPEN) kommer att påverka vårt arbete, t.ex. vad
gäller LOVA. Hittills finns inga klara riktlinjer.
6) Planering av stämman 2021 Tid 26 maj, 10–12. Liisa bjuder in digitalt till de som anmäler sig
efter att inbjudan till alla medlemmar via brev går ut 26 april.
7) Godkännande av DAGORDNING mm, se bilaga 1, Punkt 2 William vill sitta ordförande på
årsmötet, sekreterare Katrin, Liisa WEBBadm och att förslagen presenteras av Anna.
Beslut: Styrelsen godkänner dagordningen för stämmodagen
8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE och revisors berättelse (Dagordning pkt 4) Se bilaga 2. Här finns
även uppdaterad info om våra projekt. Revisorer har godkänt. Förslag på beslut; Styrelsen
godkänner verksamhetsrapporten med tillägg att vi även ska redovisa vår LOVA ansökan för lokal
åtgärdsplan för Likan.
9) Fastställande av resultat och balansräkning (Dagordning pkt 5, se bilaga 3) Utgående balans är
efter justering årets resultat 15 111 kr vilket var exakt det belopp vi hade i kassan 31 dec 2020.
Revisorer har godkänt. Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå stämman att i ny räkning överföra
2020 resultat på 14 253 kr.
10) Nyval, omval och val av revisorer och valberedning (Dagordning pkt 7–9)
Anna Grenholm, Munkfors kommun är sammankallande i valberedning som utöver Anna består
av Bengt Epperlein. Valberedningen lämnar sitt förslag på stämman. De som står på omval är
Alexander Thorin, Katarina Erelöf, Liisa Larsson, Lars Emilsson och Tony Sahlberg – Lars Emilsson
och Liisa Larsson är utsedda av resp. kommuner. Katarina Erelöf är utsedd av Fortum. Sofia
Hallerbäck kan komma att ersätta Alexander Thorin. Tony Sahlberg representerar Klarälvens
FVOf och bör utses av dess styrelse. Som revisorer står Hans Bryngfors, Monica Swensson samt
reserv Pauli Björklund ställer upp. Valberedningen ska föreslå ny valberedning, Anna Grenholm &
Bengt Epperlein ställer upp ett år till, Bengt som sammankallande.
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11) Medlemsavgifter och arvoden (Dagordning pkt 10 och 11).
Om medlemsavgift ska tas ut så sker det först 2022 om det kan beslutas på stämman 2021 men
då sannolikt inte utifrån de olika kommunernas godkännande. Beslut: Styrelsen uppdrar till ordf.
att göra ett förslag på ärende om medlemsavgift enl. principen 1 kr per invånare boende inom
Klarälvens avrinningsområde i respektive kommun som sedan kommunrepresentanterna
handlägger för beslut hösten 2021 i sina kommuner.
12) Arvoden Dagordning pkt 11 Arvoden till revisorerna idag är 800 kr per sammanträde/person i
arvode, vilket de inte tagit ut något år. Beslut: Styrelsen beslutar att revisorerna har rätt till ett
arvode på 800 kr per sammanträde och person.
13) Programförklaringen, aktivitetsplan och rambudget Dagordning pkt 12–13)
Vi avvaktar beslut om Lova-bidragen.
14) Bevakning av projektet Två länder en elf samt biotopförstärkning i huvudfåran. Vi har fått
besked om att biotoparbetet i Norra Värmland har påbörjats och att projektet förlängs 2021 ut.
Något biotoparbete i de mindre tillflöden i Övre Klarälven, som vi efterfrågat, verkar inte rymmas
i det projektet. Hans, Anders och Anna efterfrågar detta.
15) Styrgrupp för ev. LOVA-projekt Vi har ansökt om stöd till framtagande lokala åtgärdsplaner för
Likan, Tjärn och biotopförstärkning Musån. För Tjärn finns utsedd styrgrupp: Sofia, Liisa och
Katrin med stöd av Lars E. Beslut: Styrelsen beslutar att för Likan-projektet utse en styrgrupp
bestående av projektledare Anders Nillroth, Hans Nilsson samt Anna Sjörs . För projektet
biotopvård i Musån representant för Stora Enso Skog samt Knon-Tönnet FVOf och för
vattenrådets räkning Liisa Larson och Anna Sjörs, sammankallande.
16) Nytt projekt HYN Vi har fått påstötning av boende kring Södra Hyn som gärna vill att sjön
undersöks och åtgärdas. Här finns övergödningsproblem. Aktuellt område för en lokal
åtgärdsplan innefattar kommunerna Kil, Forshaga och Karlstad. Lars E har även tagit upp detta
som ett ev. kommande LEADER-projekt. Ev kan en mindre undersökning av tillrinningen till
sjöarna ske redan 2021 om stämman så beslutar Beslut: Området lyfts in i planering inför 2022.
17) Övriga frågor
18) Nästa möte blir ett webbmöte to den 15 april kl. 14-16 med formellt godkännande av resterande
handlingar (pkt 12 och 13) till stämman. Då har vi förhoppningsvis fått besked om bidragen till
LOVA-projekten och kan planera efter det.
Ekshärad den 3 mars 2021

Justeras

Anna Sjörs, ordf.

Liisa Larsson

Bilagor:
1. Dagordning
2. Lista på medlemmar
3. Verksamhetsrapport 2020(de bilagor som verksamhetsrapporten
hänvisar till finns alla på vår hemsida, kanske svåra att hitta, hör av er
då!)
4. Resultat och balansräkning + revisorsintyg 2020
5. Lista på styrelsen, obs ej valberedningens förslag
6. Norsälvens beslut om kommunernas medlemsavgifter
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