Lyckebyåns vattenförbund

Förvaltningsberättelse 2003

Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2003.
Vattenförbundets styrelse
Ordinarie ledamöter

Håge Mattisson, Emmaboda, ordförande
Anders Palmengren, Kosta
John-Erik Danerklint, Karlskrona
Kurt Svensson, Växjö
Karl-Gunnar Gunnarsson, Långasjö
Thomas Strand, Emmaboda

Suppleanter

Lennart Gustavsson, Nybro
Anders Johansson, Hovmantorp
Gert Olsson, Karlskrona
Bengt Persson, Rödeby
Leif Ohlsson, Emmaboda
Anders Davidsson, Orrefors

Ordinarie revisorer

Ingvar Erlandsson, Långasjö
Håkan Persson, Broakulla

Suppleant

Håkan Pettersson, Vissefjärda

Valberedning

Arne Olsson, Emmaboda, sammankallande
Göran Borg, Hovmantorp
Percy Blom, Nättraby

Förbundsstämma med Lyckebyåns vattenförbund hölls fredagen den 25 april 2003 på företaget MCT Brattberg, Augerum.
Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden.
Förbundet har 27 st medlemmar
Ekonomisk redovisning
Vid årets förbundsstämma beslöt stämman att uttaga en förbundsavgift för 2003 med
190,0 kkr enligt följande debiteringslängd
Lessebo kommun
Emmaboda kommun
Karlskrona kommun
ITT Flygt AB
Orrefors Kosta Boda AB
Emmaboda Energi & Miljö AB
Summa förbundsavgifter

50,0 kkr
60,0 kkr
50,0 kkr
10,0 kkr
10,0 kkr
10,0 kkr
190,0 kkr
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Av förbundets resultaträkning 2003 framgår att summa intäkter uppgår till 198 091:- och
summa kostnader uppgår till 200 662:-.
Årets resultat är ett underskott med 2 570:-.
Förbundets tillgångar uppgår till 379 904:I övrigt hänvisas till bifogad balansräkning och resultaträkning 2003 för Lyckebyåns vattenförbund.

Verksamheter
Lyckebyåns vattenförbund deltager som partner i projektet Euroregion Baltic Seagull. Arbetet
i detta projekt har intensifierats under 2003. Bl a anordnades en konferens om vattendirektivet, som hölls i Emmaboda 2003-03-13. Konferensen lockade ca 100 deltagare. Verksamheten inom Seagull har f ö bestått av arbete i nationella arbetsgrupper samt nationella och internationella möten med övriga deltagande partners.
Styrelsen har diskuterat att utlysa fototävling resp uppsatstävling. Förbundsstämman beslöt
avsätta 2 500:- till klassbelöning för vinnande foto resp uppsats. Styrelsen undersöker lämpligt tillfälle för utlysande av tävlingarna ex vis i samband med något annat evenemang som
ex vis Lyckebyåns Dag.
Inom ramen för Seagullprojektet har en enkät genomförts för att utvärdera projektets genomslagskraft hos allmänheten. Ytterligare en enkät skall genomföras efter Seagullprojektets avslutning för att kunna få jämförelsematerial som visar hur allmänhetens kunskap om och intresse för vatten har förändrats.
Vid styrelsens sammanträde 2003-09-22 uppdrog styrelsen åt Jan Mikaelsson och Eva Steiner
att omstarta skolprojektet i enlighet med deras framlagda förslag till verksamhetsplan.
Styrelsen har besvarat remiss från kommunstyrelsen i Emmaboda angående våtmarksrening i
Lyckebyån. Styrelsen ansåg för sin del att man i första läget bör studera vilka möjligheter det
finns att vidta lämpliga åtgärder för våtmarksrening vid Lyckebyån.
Styrelsen har nominerat Gösta Hultén för erhållande av Emmaboda kommuns kulturpris 2003
med anledning av hans bok ”Vägen till Lyckeby”. Hultén erhöll kulturpris i form av hedersomnämnande.
För att underlätta informationsutbytet bl a inom Seagullprojektet har Lyckebyåns hemsida
översatts till engelska under 2003.
I mitten av december drabbades Lyckebyåns vattenförbund av en stor förlust när vår vän och
medarbetare, styrelsens ordförande Håge Mattisson, hastigt och helg oväntat rycktes bort.

Lyckebyåns vattenförbund

Förvaltningsberättelse 2003

3

Styrelsen har sedermera beslutat enhälligt att uppdraga tillfälligt ordförandeskap fram till
förbundsstämman 2004 åt Håge Mattisson suppleant i förbundsstyrelsen, Lennart Gustavsson.
Styrelsen för Lyckebyåns vattenförbund vill härmed tacka medlemmarna för förtroendet att få
leda förbundets arbete under år 2003.

Lennart Gustavsson
av styrelsen tillfälligt utsedd ordf
fram till förbundsstämman 2004

Anders Palmengren
ledamot

John-Erik Danerklint
ledamot

Kurt Svensson
ledamot

Karl-Gunnar Gunnarsson
ledamot

Thomas Strand
ledamot

