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FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER
PROTOKOLL
från styrelsemöte den 10 oktober 2014, telefonmöte
Närvarande:
Ingvar Persson, ordförande
Björn Mårtensson, förste vice ordförande
Kicki Fredriksson, andre vice ordförande
Ulf Ottosson, ledamot
Roland Boman, ledamot
Thomas Tejle, ledamot
Karl-Johan Adolfsson, ledamot
Anders Rosell, ledamot
Alf Larsson, ledamot
Jan Bohlin, ersättare
Jan Gullmark, ersättare
Mi Bringsaas, ersättare

Övrig närvarande:
Anders Wikström, sekreterare

§1

Mötet öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna.

§2

Justering av protokollet.
Styrelsen beslutar
att utse Karl-Johan Adolfsson till att justera protokollet.

§3

Dagordning.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till dagordning för dagens möte.

§4

Föregående protokoll.
Beskrivning
Protokollet från föregående sammanträde har utsänts i samband med kallelsen
Styrelsen beslutar
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att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§5

Ekonomisk rapport
Beskrivning
Sekreteraren föredrar hela den kortfattade ekonomiska rapporten, eftersom
den utsänts sent dagen före sammanträdet. Endast en kostnadspost har
tillkommit sedan föregående sammanträde medan 32 av de 34
medlemskommunerna nu betalat sina respektive medlems- och serviceavgifter.
Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten.

§6

Avtal om ekonomihantering
Beskrivning
Vid föregående sammanträde förelåg förslag till avtal med Bollnäs Kommuns
ekonomikontor om föreningens ekonomihantering. Avtalet ansågs behöva
justeras i smärre delar varför styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden
att slutförhandla avtalet och därefter godkänna och underteckna detsamma.
Avtalet har diskuterats med ekonomikontoret och önskan från FSV att även
bokslut och deklaration ska ingå i avtalet har tillmötesgåtts. Undertecknandet
kvarstår och kommer att ske inom kort.
Styrelsen beslutar
att förklara sig nöjd med redovisningen.

§7

Remissyttrande över slutbetänkandet från utredningen om
vattenverksamheter, SOU 2014:35
Beskrivning
Utredningen om vattenverksamheter har lagt sitt slutbetänkande, SOU
2014:35, med rubriken I vått och torrt. Remissvaren ska vara
miljödepartementet tillhanda senast 31 oktober 2014. Vid föregående
sammanträde uppdrogs till ordföranden, sekreteraren och Håkan Larsson att ta
fram förslag till yttrande från föreningen. Yttrandet skulle främst inriktas på ett
avstyrkande av utredningens förslag om utrangering av bygdemedlen.
Diskussionen vid föregående möte underströk vikten av att
medlemskommuner, intresseorganisationer m fl avstyrker utredningsförslaget i
nämnda delar.
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Två förslag till yttrande har tagits fram. Förslagen har sänts ut till
styrelseledamöter och ersättare, till medlemskommunerna och övriga
kommuner inom de sju skogslänen samt till ett flertal intresseorganisationer
som företräder de som idag är frekventa mottagare av bygdemedel samt till
Hela Sverige Ska Leva (HSSL), Inlandskommunerna (IEF) m fl. I följebreven har
betonats vikten av att så många som möjligt yttrar sig över utredningsförslaget.
Ordföranden har i beslutsförslaget förordat att det längre av förslagen blir
föreningens remissyttrande. Även Håkan Larsson, som tillsammans med
ordföranden och sekreteraren hade till uppgift att ta fram förslagen, har
förordat det längre förslaget. Förslagen har utsänts till samtliga ledamöter och
ersättare dels tidigare dels tillsammans med dagordningen. Flera ledamöter
yttrar sig och tillstyrker förslaget.
Styrelsen beslutar
att föreningen ska yttra sig i enlighet med det längre av de två utskickade
förslagen, bilaga 1, och uppdrar till ordföranden att tillse att remissyttrandet
insänds till miljödepartementet.
§8

Skrivelse från Älvdalens kommun
Beskrivning
Ordföranden fick vid föregående sammanträde i uppdrag att besvara från
Älvdalen inkommen skrivelse. Ordföranden har besvarat skrivelsen och fått
bekräftat att svaret nått mottagarna.
Styrelsen beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd

§9

Förfrågan från Laholms kommun

Beskrivning
Sedan ordföranden kontaktats av en politiker i Laholms kommun med
förfrågan om möjligheterna för nämnda kommun att bli medlem i föreningen
beslutade styrelsen vid föregående sammanträde att ställa sig positiv till en
eventuell ansökan om medlemskap från Laholms kommun. Ordföranden har
meddelat detta till frågeställaren. Frågeställaren har förklarat att han på grund
av tidsbrist inte vidtagit någon åtgärd, men att han har för avsikt att inge en
motion i sin kommun om att kommunen ska ansöka om medlemskap i FSV.
Styrelsen beslutar
att förklara sig nöjd med informationen
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§ 10

Mötet i Stockholm den 18 – 19 november 2014
Beskrivning
Styrelsen beslutade vid föregående sammanträde om möte i Stockholm
rubricerade dagar. Lokal i Riksdagshuset har bokats. Ordföranden informerar
om hittills gjorda förberedelser. Bland annat har Håkan Larsson vid kontakt
med Jens Bjöörn Fortum fått löfte om dennes medverkan vid mötet i
riksdagshuset. Vidare framförs förslag om att kontakt ska tas med den nye
landsbygdsministern med önskan om att även han ska medverka vid samma
möte.
Mötesdagarna beräknas starta omkring klockan 10 den 18 november och
avslutas omkring klockan 15 den 19 november.
Styrelsen beslutar
att ordföranden i kontakt med HSSL och IEF fortsätter planeringen av de två
dagarna i Stockholm

§ 11

§ 12

Hemsidan
Beskrivning
Föreningens nya hemsida ligger nu ute under fsv.nu. Sekreteraren redogör för
bland annat de färgförändringar på sidan som har gjort den svår eller oläslig i
vissa delar och som har uppstått bara hos vissa användare. Leverantören har
förklarat att det troligen beror på att de användare hos vilka dessa fenomen
uppstår har en äldre version av Internet Explorer. Några synpunkter på sidan
framförs inte.
Årsstämman 2015
Beskrivning
Plats och tid för årsstämmodagar diskuteras. Konstateras att stämman tre
gånger hållits i Jämtland, tre gånger i Västernorrland, två gånger vardera i
Dalarna, Västerbotten och Norrbotten samt en gång vardera i Värmland,
Gävleborg och Stockholm. Argument framförs för att stämman utan hänsyn till
det geografiska ska hållas på plats där det kan ge stort mediagenomslag. Vidare
att det inte måste vara i en medlemskommun om effekten kan tänkas bli bättre
av att stämman hålls i annan kommun. Avstämning gentemot HSSL och IEF bör
därefter ske, så att datumkrockar med dessa organisationers stämmor undviks.
Styrelsen beslutar
att årsstämmodagarna hålls torsdagen den 21 och fredagen den 22 maj 2015.
Beslutet kan tas upp till omprövning om dagarna visar sig olämpliga i
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förhållande till planerade stämmor i HSSL och IEF. Vidare uppdras till presidiet
att komma med förslag till plats för stämman till nästa styrelsemöte.
§ 13

Styrelsemöten första halvåret 2015
Beskrivning
Datum för styrelsesammanträden under första halvåret 2015 har inte
beslutats. Förslaget är att samma antal möten som föregående år hålls och
med ungefär samma tidsintervaller och datum. Tidpunkten kl 08.00 anses vara
en bra tid.
Styrelsen beslutar
att styrelsemöten under första halvåret 2015 fram till årsstämman hålls 14
januari, 11 mars och 28 april 2015. I samtliga fall telefonmöten med början
klockan 08.00.

§ 14

Övriga frågor

1 Ordföranden informerar om beslut från Kiruna kommun. Beslutet innebär att
kommunen för närvarande inte går in i föreningen. Däremot finns intresse att
gå in om den nya inriktningen att arbeta för att inte bara de kommuner som
har vattenkraften inom sina gränser, utan även kommuner utan vattenkraft
inom gränserna, men belägna i vattenkraftsregionerna, ska få ta del av
eventuella medel som kan komma ut av föreningens arbete. Kiruna föreslår
även en namnändring till Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och
regioner.
Det ses positivt att intresse finns och viktigt att föreningen får stöd från så
många håll som möjligt. En eventuell namnändring är dock en stämmofråga
varför ett ställningstagande om frågan ska lyftas till stämman får komma när
tiden för stämman närmar sig. Arbetet med den nya fördelningsmodellen bör
intensifieras.
2 Ordförande och sekreterare har för avsikt att delta i HSSL´s träff med
medlemsföreningarna den 21 oktober i Stockholm.
3 HSSL har tjugofemårsjubileum och avser uppmärksamma detta med en
jubileumsskrift. HSSL har framställt önskemål att medlemsorganisationerna ska
delta med annons i skriften. Priset för detta har tidigare angivits till 5000
kronor, men har nu sänkts till 2000 kronor.
Styrelsen beslutar
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att föreningen till priset av 2000 kronor ska delta med annons i HSSL´s
jubileumsskrift
5 Ordförande och sekreterare ska kommande vecka arbeta med enkät till
riksdagsledamöterna. De sju länen föreningen för närvarande har medlemmar
från har sammanlagt 65 riksdagsledamöter.

§ 15

Nästa möte
Beskrivning
Enligt tidigare beslut hålls nästa möte i Stockholm tisdagen den 18 och
onsdagen den 19 november 2014. Tider för mötet fastställs efter vad som
kommer fram under ärendepunkten 10 ovan.

§ 16

Avslutning
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Bollnäs 2014-10-10

Anders Wikström
sekreterare

Justeras
Sunne den /

2014

Ingvar Persson

Karl-Johan Adolfsson

ordförande

justerande

Protokollet undertecknat av ovanstående tre personer, men läggs ut
oundertecknat för att slippa gå via skanning/ AW
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