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FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV
PROTOKOLL från styrelsemöte onsdagen den 27 april 2016, telefonmöte
Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Roland Boman, Jokkmokk, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Gunilla Berglund, Avesta, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot

Övrig närvarande:

Anders Wikström, sekreterare
§1

Mötet öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna

§2

Justering av protokollet.
Styrelsen beslutar
att utse Kicki Fredriksson, Storuman, till att justera protokollet.

§3

Dagordning.
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen

§4

Föregående protokoll.
Beskrivning:
Protokollet har utsänts före mötet
Styrelsen beslutar
att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§5

Ekonomisk rapport
Beskrivning:
Nedanstående rapport som gått ut i mail före sammanträdet föredras av
sekreteraren.
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Ekonomisk rapport 20160426.
Vi har endast lagt ned ungefär 15 tkr som vi fått fakturor för. Östersundsdagen,
några dagarvoden för presidiet, varav ett par släpande från förra året, Telia och
kontorsmaterial är allt vi fått faktura på. Nedlagt men inte fakturerat är
konsultkostnaden för Cecilia Falkeborn, men det lär handla om
storleksordningen 5-7 tkr. Vidare kan några dagarvoden komma efter
Östersundsdagen. Vi ser följaktligen att kostnaderna för de första månaderna
är helt under kontroll. Den största kostnadsposten är ordförande- och
sekreterararvodena vilka betalas ut i efterskott för första halvåret 2016 i juni
månad. För de gångna fyra månaderna är de upplupna arvodena totalt 52 tkr
plus sociala kostnader på storleksordningen 7 tkr. Summerar vi det vi redan fått
faktura på med kända kostnader innebär det att kostnaderna för de första fyra
månaderna är cirka 80 tkr, vilket är ungefär 25 % av budgeterad kostnad. Det är
helt rimligt att kostnaderna vid denna tid ska klart understiga linjär
kostnadsförbrukning, eftersom vi vet att det är stämman och andra större
fysiska möten som drar våra största kostnader utöver arvodena.
Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten
§6

Budget
Beskrivning: Förslag till budget för 2016 finns nu framme och har sänts ut före
sammanträdet, bilaga 1. Budgetförslaget bygger, i enlighet med beslutet vid
föregående sammanträde, på en utdebitering av 30 öre per invånare i rörlig
serviceavgift. Förslaget innebär kostnader i samma nivå som beräknade
intäkter. Intäkterna bedöms täcka kostnaderna om inte några åtgärder utöver
de normalt löpande kommer till. En intensifiering av informations- och
kommunikationsaktiviteterna som i viss mån redan påbörjats kan dock medföra
extra kostnader. Vidare har diskuterats ett fysiskt möte i Torsby kommande
höst utan att ett möte i likhet med tidigare möten på riksdagshuset uteslutits.
Ett budgetbeslut bör därför innefatta ett godkännande av upprättat
budgetförslag kompletterat med ett medgivande från stämman att tidigare
överskottsmedel får tas i anspråk för eventuella kostnader som kommer av
aktiviteter utöver de löpande.
Styrelsen beslutar
att föreslå stämman att dels godkänna upprättat budgetförslag dels godkänna
att medel motsvarande de två senaste årens överskott, avrundat 70 tkr, får tas
i anspråk för aktiviteter utöver de löpande, exempelvis ett ytterligare fysiskt
styrelsemöte och informations- och kommunikationsaktiviteter.

§7

Verksamhetsrapport
Beskrivning: Verksamhetsrapport för 2015/16 har upprättats och utsänts före
styrelsemötet.
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Styrelsen beslutar
att godkänna upprättad verksamhetsrapport samt att rapporten föreläggs
stämman

§8

Fördelningsmodellen
Beskrivning: Vid styrelsemötet i januari 2016 diskuterades modellen. I
huvudsak följande viktiga inriktningar framfördes och noterades:
Att modellen som nu bygger på en regional skattebas är att föredra,
att det är viktigt att ha en öppen attityd i hanteringen och bland annat vara
öppen för de förändringar som eventuellt nya regionbildningar kan medföra,
men att det idag måste bygga på nuvarande indelning,
att det, förutom kommunkontakter, blir mycket viktigt att träffa
riksdagsledamöter och även att få till stånd kontakter med regeringsledamöter,
att det blir viktigt att få med alla politiska partier och särskilt regeringspartierna
om arbetet ska leda till framgång
att modellen tills vidare ska vara att betrakta som arbetsmaterial och
att begränsningar måste arbetas in i modellen i de fall den ger extrema resultat
som kan bli betraktade som orimliga
Vid styrelsemötet i mars 2016 beslutades att modellen bör innehålla en
begränsning som innebär att ingen kommun bör få ersättning utöver 10000
kronor per invånare.
Modellen får nu, trots en hel del kvarvarande detaljfrågor att lösa, anses
användbar för det ändamål den för närvarande är tänkt, nämligen att kunna
visa hur en modell av detta slag skulle kunna se ut. Utformningen av en slutlig
modell kan ske först efter det att utredning och beslut om en regionalisering av
fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar föreligger. I dagarna har en
motion om en sådan utredning avslagits av riksdagen. Detta innebär dock inte
att föreningen ger upp förhoppningen om att en sådan förändring så
småningom ska komma till stånd.
Styrelsen beslutar
att detaljarbetet med modellen tills vidare inte behöver drivas längre utan att
modellen i det skick den nu är kan användas vid föreningens informations- och
kommunikationsaktiviteter.

§9

Föreningens årsstämma 2016
Beskrivning: Kallelse till stämman i Mora samt en påminnelse har nu gått ut och
programmet är klart. Hittills, 2016-04-27, har 20 personer anmält sitt
deltagande. Förutom medlemsdelegater finns anmälningar från
styrelserepresentanter, från en riksdagsledamot samt från LVK i Norge och
Norrlandsförbundet.
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Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad
§ 10

Kommunikationstrategi
Beskrivning: Presidiet och ytterligare två styrelseledamöter, sekreteraren och
konsulten Cecilia Falkeborn träffades i Östersund den 1 april och arbetade
under konsultens ledning fram ett första förslag till kommunikationsstrategi
med rubriken kommunikationsplanering. Förslaget har sänts ut före
styrelsemötet.
Uppföljning av de punkter som skulle vara åtgärdade till sammanträdesdagen
påbörjas, men avbryts på grund av att sammanträdestiden inte medger att
uppföljningen genomförs vid sammanträdet. Istället föreslås att presidiet
svarar för uppföljningen.
Styrelsen beslutar
att godkänna kommunikationsplaneringen och betonar att dokumentet ska
hållas levande och succesivt följas upp och kompletteras minst en gång per
halvår. Presidiet svarar för uppföljningen.

§ 11

Meddelanden
a. Två radioprogram i serien ”Kluvet land”, vilka sändes i P1 vid påsktid
behandlade återföring av medel från vattenkraftsutvinningen. Bland annat
ordföranden i FSV, Ingvar Persson, medverkade i det första av
programmen. Tyngdpunkten i det första programmet låg på situationen i en
vattenkraftskommun, Ragunda, medan andra programmet utförligt
behandlade jämförelsen med Norge och då särskilt situationen i en
kommun som får vattenkraftsåterbäring och gränsar till Jämtland
b. En journalist från Dagens Samhälle har efter radioprogrammen intervjuat
Ingvar Persson, vilket resulterat i en helsidesartikel i Dagens Samhälle.
c. Utskottsbesök. Försöken att få företräde hos skatteutskottet före
behandlingen av motionen om regionalisering av fastighetsskatten på
vattenkraftsanläggningar har inte lyckats och behandlingen har nu skett och
riksdagen har avslagit motionen.
d. Begäran om att få träffa landsbygdsministern har nu besvarats och denne
har meddelat att han inte kan avsätta tid för möte utan hänvisat till
miljöministern och energiministern.
e. Ordförande, förste vice ordförande och sekreteraren har den 8 april fått
möjlighet att informera vid en regionträff i Gävle med regionledning och
ledande politiker från hela Gävleborgs län.
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f. Motsvarande regionmöten som i Gävle är nu bokade i Falun för
dalapolitikerna den 4 maj och i Karlstad för värmlandspolitikerna den 17
juni. Efter att tidigare bokade träffar bokats om blir förhoppningsvis
träffarna av denna gång.
g. Kicki Fredriksson meddelar att hon motionerat om regionalisering av
fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar till socialdemokraternas
distriktsmöte i Västerbotten. Motionen avslogs men Kicki meddelar att hon
fick en hel del mediaintresse och intervjuades förutom i pressen av såväl
radio som tv regionalt.
h. Lennart Skoog, Ragunda, meddelade att Ragunda s-förening motionerat i
samma fråga till socialdemokratiska distriktet i Jämtland. Motionen där
bifölls av distriktet och Lennart noterade särskilt att även Bräckes
representant röstade för bifall trots att det är en kommun som i huvudsak
saknar vattenkraftsanläggningar.
§ 12

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 13

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet.

Bollnäs 2016-04-27
Anders Wikström
Sekreterare
Justeras: Storuman den

Ingvar Persson
ordförande
/

Kicki Fredriksson, justerande

5

2016

