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Ume- och Vindelälvens
vattenvårdsförbund
c/o UMEVA
SE-901 84 Umeå

www.umevindelvvf.se

PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH
VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS
ÅRSMÖTE 2019-06-05

Tid: 2019-06-05, kl 10:00 – 12:30

Plats: Tyréns AB, Västra Norrlandsgatan 10 B, Umeå

1. Föredragningslista enligt stadgarna

a) Årsmötet öppnade
Viktoria Larsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

b) Upprättande och justering av förteckning över närvarande och
röstberättigade medlemmar och angivande av röstetal för varje
medlem
Totalt närvarade åtta deltagare. Deltagarna bestod av fem medlemmar, en intressent i
form av Anneli Sedin från Länsstyrelsen i Västerbotten, och sekreterare Ola Fängmark,
Tyréns AB. Se bilaga 1.

c) Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Viktoria Larsson och till sekreterare valdes Ola Fängmark.

d) Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets
protokoll
Till justerare valdes Ibrahim Al-Turk och Sven Tunell.

e) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Viktoria Larsson redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2018. Verksamhetsberättel-
sen för 2018 redovisas i sin helhet i bilaga 2.

f) Fastställande av förbundets balansräkning och disposition av
befintligt överskott
Hans Thorén redogjorde för förbundets balansräkning och disposition för 2018. Se bi-
laga 3. Utfallet blev ca 18 000 kr sämre än förväntat med anledning av en felaktig kon-
tering av en faktura från Synlab till SCA Obbola AB. SCA kommer under 2019 att åter-
betala 19 600 kr till vattenvårdsförbundet för den felkonterade fakturan.
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g) Föredragning av revisorernas berättelse
Viktoria Larsson redogjorde för revisorernas berättelse. Styrelsens ledamöter har inte
handlat i strid med föreningens stadgar. Revisorernas berättelse visas i sin helhet i bi-
laga 4.

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
styrelseberättelsen avser
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den nämnda tiden.

i) Val för två år av vice ordförande i styrelsen
Årsmötet valde Hans Thorén, SCA Packaging Obbola AB, till vice ordförande för två år.

j) Val för två år av en ledamot i styrelsen
Årsmötet valde Carl Bertil Essebro, Lycksele Flygplats, för ledamot i två år.

k) Val för ett år av en ledamot i styrelsen
Årsmötet valde Åsa Benckert, Umeå Energi, för ledamot i ett år.

En sammanfattning av valda poster redovisas under punkt 1m.

l) Val av revisorer
Årsmötet valde Björn Lauri, SCA Obbola AB, och Kerstin Hedström, Swedavia, till re-
visorer.

m) Val för 1 år av valberedning och sammankallande
Årsmötet valde Ola Fängmark och Ibrahim Al-Turk till valberedning. Årsmötet valde
Ola Fängmark till sammankallande.

Nedan redovisas en sammanfattning av valda poster.

Styrelse:
Ordförande Viktoria Larsson Sittande (1 år, 2019)
Vice ordförande Hans Thorén Nyval (2 år)
Sekreterare Tyréns AB, Ola Fängmark Sittande
Ledamot Sven Tunell Sittande (1 år)
Ledamot Carl Bertil Essebro Nyval (2 år)
Ledamot Åsa Benckert Nyval (1 år)

Valberedning Ibrahim Al-Turk Nyval (1 år)
Valberedning Ola Fängmark Nyval (1 år)
Sammankallande Ibrahim Al-Turk Nyval (1 år)

Revisor Björn Lauri, SCA Obbola Nyval (1 år)
Revisor Kerstin Hedström, Swedavia Nyval (1 år)
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n) Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande
årsmöte
Styrelsen för Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund planerar att
arbeta vidare med följande frågor:

- Översyn/årlig genomgång av kontrollprogrammet med särskild provtagning
avseende PFOS/PFOA

- Översyn/genomgång av medlemsavgifterna
- Rekrytering av medlemmar
- Ordinarie styrelsemöten med bland annat budgetuppföljning, omvärldsbe-

vakning, diskussion om remisser och genomgång av Synlabs rapporter.

Arbetsplanen fastställdes och godkändes av årsmötet.

o) Fastställande av budget för verksamheten
Hans Thorén redovisade 2018 års utfall och budget för år 2019.

Årsmötet beslutade om att godta föreslagen budget för år 2019. Budgeten för 2019 för-
väntas ge ett underskott på 2 937 kr år 2019 och 16 124 kr i förbundets kassa 2019-12-31.
Budgeten redovisas tillsammans med utfallet för 2018 i bilaga 5.

p) Fastställande av medlemsavgifter och fördelningstal
Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgifter och fördelningstal oförändrade för år
2019. Grundavgiften för medlemsavgifterna för 2019 blir 1 700 kr.

q) Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet
Inga övriga ärenden.

2. Provtagning och analysresultat

a) Presentation av föregående års analysresultat
Lillemor Sjögren, Synlab, presenterade 2018 års analysresultat.

Vädermässigt var höll 2018 en varm och nederbördsfattig sommar.

Status med avseende på näringsämnen (P-tot) var hög eller god i samtliga lokaler år 2018.
För Ramsan beräknades status till måttlig för treårsperioden 2016-2018. Utvärderingen
av fosfortransporten är väldigt beroende av hur nära flödestoppen som mätningen under
vårfloden hamnar. Höga flöden ger höga fosforvärden och eftersom endast ett fåtal mät-
ningar utförs får vårfloden stor inverkan. Ola frågade om korrelationen mellan suspen-
derat material och fosfor var god, vilket Lillemor visade på. Ola frågade om man kunde
använda sig av mätdata för suspenderat material för att få en bättre skattning av total-
transporten.

Den tilltänkta referensstationen för Vormbäcken (Vbf0) uppvisade förhöjda halter av ar-
senik, kadmium, koppar och zink. Anledningen till detta tros vara påverkan från tidigare
nedlagda Hornträskgruvan. Ola ställer en fråga till Hans-Erik Johansson om han kan
tänka sig en bättre (opåverkad) referenslokal för Vormbäcken.
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I kontrollprogrammet genomfördes provtagning av PFAS i fem lokaler. I två av dessa,
båda i Vännäs, påträffades PFBA i halter överstigande rapporteringsgräns. Styrelsen gav
Synlab i uppdrag att genomföra ytterligare en provtagning under 2019.

Kustlokalerna uppvisade god status vad gäller näringsämnen. Vid undersökning av bio-
logiska parametrar bedömdes status som dålig eller otillfredsställande med avseende på
biovolym samt måttlig med avseende på klorofyll. Den sammanvägda bedömningen var
att status var otillfredsställande.

Lillemor presenterade de ändringar i kontrollprogrammet som utförs med start 2019.
· U9 och U10 analyseras och bedöms som kustvatten
· Nya bedömningsgrunder för växtplankton innebär provtagning juli och augusti
· PFAS i augusti samt eventuellt oktober (U1, U7, Vbf1, V5 och U10y)
· Bottenfaunaprovtagning 2019

Presentationen från Synlab redovisas i bilaga 6.

b) Presentation av ändringar i kontrollprogram
Styrelsen kommer att delge förändringar i kontrollprogrammet till Länsstyrelsen.

c) Data till datavärd
Anneli Sedin meddelade följande från SMHI.

· Det finns nya importmallar
· Data bör helst levereras i augusti eller september
· Utföraren ska rapportera, d.v.s. Synlab för vattenvårdsförbundets räkning

Anneli undrade även om Plankton toolbox används av Synlabs underkonsult Medins.
Lillemor meddelade att Medins varit med och tagit fram Plankton toolbox och använder
detta.

3. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
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4. Årsmötet avslutas
Viktoria Larsson förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare för mötet Ordförande för mötet

Ola Fängmark Viktoria Larsson

Justeras

Ibrahim Al Turk Sven Tunell


