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SAGÅNS VATTENRÅD 

ARBETSPLAN 2018 

AKTIVITETER 2018 

Styrelsens arbete 

 Minst fyra styrelsemöten ska hållas under året. 

 Styrelsen ska undersöka möjligheten att söka bidrag för att utveckla 

verksamheten. Medel kan sökas från t ex Sparbanksmiljonen (Sala 

sparbank), Länsförsäkringar, Länsstyrelsen, Mälaren en sjö för miljoner, 

Leader Mälardalen, Leader Nedre Dalälven och berörda kommuner.  

 Vattenrådet ska efter förfrågan vara delaktigt i Life IP Rich Waters.  

 Styrelsen ska jobba med att hitta möjliga åtgärdsplatser inom 

avrinningsområdet. 

 Styrelsen ska svara på relevanta remisser från till exempel 

vattenmyndigheten.  

 
Insatsområden 

 Minst en aktivitet ska anordnas 2018, det kan vara en temakväll eller 

liknande kompetenshöjande aktivitet.  

 Under 2018 fortsätter genomförandet av en faktisk åtgärd i Sagån för att 

skapa fri vandringsväg för fisk.  

 Målsättningen är att ytterligare åtgärder i form av mindre åtgärd tex 

biotopvårdsåtgärder i vattendrag eller sjö ska genomföras. 

 Minst en av insatserna ovan ska vara publik och visa på vattenrådets roll t 

ex göra en fiskdag även 2018 eller anordna ”Paddla för Sagån”.  

 
Information 

 Hemsidan fortsätter att utvecklas 2018 genom att fler fotografier läggs in 

och texter ses över och kompletteras. 

 Vattenrådets Facebook-sida hålls aktiv. 

 

Omvärldsbevakning 

 Styrelsen ger förslag på konferenser som är intressanta för vattenrådet att 

bevaka, och ger möjlighet till ersättning för boende och konferensavgift för 

den medlem som vill delta. 

 Representant(er) för vattenrådet deltar vid eventuella samverkansmöten 

som vattenrådet bjuds in till, t ex vattenrådens dag och olika samråd. 

 Vattenrådet ska bygga nätverk med andra organisationer som har intressen 

i avrinningsområdet. 

 Studieresa för styrelsen och intresserade medlemmar till intressant resmål.  
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Medlemsrekrytering 

 Under 2018 ska nya medlemmar rekryteras genom att information om 

vattenrådets verksamhet skickas ut till potentiella medlemmar i 

avrinningsområdet. Facebook är en kanal som ska användas för 

medlemsrekrytering.  

 

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2018 

 Budget 2018 

Tillgångar vid verksamhetsårets start 76 049 

Inkomster  

Medlemsavgifter 16 000 

Sökta bidrag 10 000 

SHE ambassadör 2 000 

Summa; 28 000 

Utgifter  

Avgift för Bankgiro och bankkonto 910 

Kunskapshöjande aktiviteter 10 000 

Åtgärdsarbete 35 000 

Möten 3 500 

Reseersättningar och Arvoden 5 000 

Summa; 54 410 

Återstår efter verksamhetsårets slut 49 639 
 

 
Under 2017 fick vattenrådet total 35 000 kronor i bidrag för att genomföra faktiska 
åtgärder inom avrinningsområdet. Det administrativa arbetet är påbörjat men 
genomförandet kommer att ske under 2018 och följaktligen kommer även kostnaden 
ligga under 2018. Detta medför att intäkten och utgiften ligger på olika år.  

 
 
 
 
  


