
 

 

Verksamhetsplan för Svartåns 

vattenråd 2016 
 

 

 
Foto: Susanna Hansen 

  



 

 

Styrelsens arbete 
 Minst fyra styrelsemöten ska hållas under året. 

 Styrelsen fortsätter att arbeta under 2016 med en ”vision Svartån”, för att beskriva hur 

Svartån kan utvecklas och hur vattenrådets arbete kan bidra till det. 

 Styrelsen följer utvecklingen av Vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogram, 

miljökvalitetsnormer. 

 Styrelsen undersöker möjlighet till ökade intäkter genom t ex bidrag. 

Insatsområden 
 Minst två temakvällar ska anordnas 2016. Förslag till teman är uppföljning av brandens 

effekter på vattenkvaliteten, miljöanpassad dikning och Greppa näringen. Aktiviteten kan 

samordnas med t ex Sagåns vattenråd.  

 Om intresse från berörda att åtgärda ”sedimentproppen” finns, kallar vattenrådet 

tillsammans med Färnebo-Fläckebo LRF avdelning berörda till ett dialogmöte. 

 Vattenrådet utgör referensgrupp till boken om Svartån. 

 Övriga aktiviteter kan anordnas vid behov. 

Information 
 Hemsidan fortsätter att utvecklas 2016 genom att fler fotografier läggs in och texter ses över 

och kompletteras.  

 Kalendariet på hemsidan ska hållas uppdaterat så att det är lätt att hitta information om vilka 

evenemang som är aktuella. På hemsidan ska alla protokoll från årsstämmor och 

styrelsemöten finnas tillgängliga. 

 Information om vattenrådets arbete skickas ut per e-post till medlemmarna minst två gånger 

per år.  

 Efter varje styrelsemöte skickas ett kort referat ut till medlemmarna om vad som diskuterats 

och framkommit vid mötet. 

 Vattenrådet överväger att starta en Facebook-sida, där aktuell information kan läggas ut. 

Omvärldsbevakning 
 Styrelsen ger förslag på konferenser som är intressanta för vattenrådet att bevaka, och ger 

möjlighet till ersättning för boende och konferensavgift för den som vill delta. 

 Representant(er) för vattenrådet deltar vid eventuella samverkansmöten som vattenrådet 

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

Medlemsrekrytering 
Under 2016 ska nya medlemmar rekryteras genom att information om förbundets verksamhet 

skickas eller delas ut till potentiella medlemmar i avrinningsområdet. Målet är att ha 50 medlemmar. 

Det kan ske t ex via LRF och till ideella föreningar, eller genom personliga kontakter med 

privatpersoner. 

 

  



 

 

 

Förslag till Budget 2016 

Svartåns vattenråd 2016 Budget 
    

Tillgångar vid verksamhetsårets start 51 281 

    

    

Intäkter   
Medlemsavgifter 4 500 

Summa 4 500 

    

Kostnader   
Företagspaket Handelsbanken 1 250 

Hemsida 400 

Kunskapshöjande aktiviteter/konferenser 5 000 

Styrelsemöten, årsmöte och temamöten 10 000 

Reseersättning 2 000 

Summa 15 650 

    

    

Återstående efter verksamhetsåret 37 131 

    
 


