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Närvarande:
Annika Hulu, Sunne Kommun
Eric Bergvall, Länsstyrelsen Värmland
Johnny Skytte, Kils kommun
furders Nillroth, Torsby Kommun
Sofia Hallerbäck, Karlstad kommun

Kurt Andersson, Kils Naturskyddsförening
Anders Tärnbrant, Intressent

Christer Hedberg, Värmlands Dalslands vattenkraftförening
Bo-Erland Johansson Skogsstyrelsen
Adam Fryke, Samordnare (Kils kommun)
Qi närvarande:
Anders Eliasson, LRF, Kils kommungrupp och markägare

1.

Mötets öppnade
Annika Hulu hälsar välkommen till Sunne och öppnar mötet.

2.

Val av mötes ordförande
Till mötes ordförande väljs Annika Hulu

3.

Val av mötes sekreterare
Till mötes sekreterare väljs Adam Flyke

4.

Val av en justerare
Som justerare av protokoll väljs Anders Tärnbrant

S. Presentation

av st5rrelsernedlemmar samt samordnare

Vi tar en kort presentations runda då vi har några nya styrelsemedlemmar med.

6.

Ekonomisk nuläges bild zorg
Adam går igenom ekonomin som ser bra ut, vi har inga minustecken.

7.

Hemsida/Facebook/logga
Logga:
Elsa presenterar vad man ska tänka på då man tar fram en logga. Elsa presenterar
även fiira förslag på loggor som hon har tagit fram i samråd med Annika.
Styrelsen får ta del av cie förslag som Elsa tagit fram på logga, hon tar även fram

förslag pris för bara logga samt pris på riktlinjer hur man använder loggan, layout

inklusive logga.

Den zo september mailade Elsa prisförslag samt förslag på logga:
Ont det iir så att ni gillar någon au dem och uill jobba uidare med mig sortt

grafiker såfunkar det såhär:

fram endast logotyp är fir mig en arbetsdag och kostar 5ooo inkl. mon:.:..
Då får ni tre filer. Primörloggan(färg) och tuå. sekundära: en logga sontfunkar
Att ta

på mörkare bakgrund och en i gråskala. Dessa leuereras som uektorliler och
kan därför bli hur stora sotn helst utan att tappa kualitön.
VilI ni att jag dessutom gör uad

jag kallar en "soft branding"

med typsnitt,

färgpalett och riktlinjer för hur dessa samt loggan anuänds så blir det totala
paketpriset 10 ooo inkl. moms. AII inforntation samlar jag då i en graffsk
rnanual med bilder och exempel, som en handbokför er uisuella identitet.
Hemsida:
Mötet för en diskussion kring huruvida vi ska ha en hemsida då
vattenmyndigheten kommer att ta bort vattenrådens hemsidor. Konsensusen blir
att vi behöver en hemsida för att sprida information då alla inte har sociala
medier. Adam får i uppdrag att undersöka vad en hemsida kan kosta. På
hemsidan Ska man kunna lägga upp dokument m.m.

Facebook
Adam visar en Facebooksida som han har gjort, st1'relsen beslutar att vi ska
använda Facebook för att försöka nå ut

till fler medlemmar. Där lägger vi upp

kortare texter och om vad som pågår/har gjorts. Adarn kommer att drifta denna,
men det går att lägga

till fler administratörer. Bilder/text kan mailas till Adam

så

lägger han ut det.

8.

Momsfrågan
Det har inte hänt så mycket i momsfrågan. Länsstyrelsen, Linda Nilsson, har tagit

till vattenmyndigheten. Ansökan
Adam vidaresänt till henne. Försättning följer.
rned sig frågan

som Norsälven har gjort har

Under denna punkt diskuterades även lagen om offentlig upphandling, LOU. Det
står i besluten om bidrag från Länsstyrelsen att man ska följa LOU. Vi luskar

vidare

g.

så får

vi

se vad som

kommer fram.

Remiss K5,.rnmen
Annika med flera går igenom bakgrunden. Anders Nillroth säger att man redan
har gjort åtgärder där man planerar åtgärderna. Styrelsen har en diskussion kring
detta, Anders N tar på sig att tittar över detta och ser om det är något att yttra sig
över.

ro. övriga frågor

Projekt karta Adam inför nästa möte
Adam presenterar en karta sorn visar de projekten som VR hal genomfört, detta

för att synliggöra vart vi har genomfört projekt m.m. Han har dven lagt till förslag
för projekt och andra aktiviteter för att ha som diskussions underlag till
nästkommande möte.

Hur involveras kommuner i detta arbete
Kurt Andersson redogör för frågan, hur kommuner tar till sig vattenfrågor

i

samhällsplaneringen. Tar man hand om dagvatten? m.m. Vi har en diskussion

kring detta samt hur ett ökat flöde från marker med skogsproduktion påverkar
våra vatten. Vi kanske ska anordna en dag för att prata om detta? Vi tar med oss
frågan

till

nästkommande möte,

Vattenrådens dag, Adam, Annika och Anders T redogör för vattenrådens dag.
Bland annat var Fortum, Birgitta Ardell, där och berättade om Nationella planen

för omprövning av vattenkraft, "Nappen".
Bengt Epperlein, Värmlands Kalkningsförbund, var där och pratacle om deras
verksamhet och presenterade tankar kring att införa en tjänst som bland annat
ska vara en gemensam samordnare för vattenråden. Inget konkret förslag har

framkommit än, så försättning följer.

u.

Nästa möte i oktotrer för zozo års planering
Nästa möte 16 oktober klocka 13-16 Sunne reningsverket.

rz. Mötets avslutande
Annika Hulu tackar för eftermiddagens möte och avslutar därmed mötet.

Fryke
Mötessekreterare

Anders Tärnbrant

Justerare

