Mötesanteckningar Styrgruppsmöte
Stadshuset i Strömstad Nämndernas rum den 6 dec kl 09.00 – 12.30

Styrgrupp
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, , Rune Nilssen, Länsstyrelsen (1 ledamot) Anita Tullrot Gö teborgs Universitet (1
ledamo t) Kerstin Johannesson , Strömstads kommun (1 ledamot) Sven M oosberg , Key Höglind

Särs kilt inbjudna: Björn Rickardsson Blå ÖP samt Ida Wingren Kimo Baltic Sea

09. 00 -12.30 i Nämndernas rum
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Mötesanteckning : Protokollet godkändes
2. Förra mötets protokoll OBS inget protokoll från detta möte som bara innehöll
föredragningar
3. Föredragningar med dialog
- Föredragning om Blå ÖP Av Björn Rickardsson översiktsplanerare i Strömstad
40 minuter
Mötesanteckning : Styrgruppen fick en redogörelse över det pågående arbetet med
BLÅ Översiktsplan som pågår som gemensamt kommunprojekt i Strömstads,
Tanum och Lysekils kommun. Detta arbete är viktigt för att kommunerna ska kunna
planera och skapa förutsättningar för utveckling i kustzonen. Det går att följa
arbetet genom på webben .
http://www.tillvaxtbohuslan.se/projekt/suscodblaop.4.544dc9c813a541299b624d9.
html

- Föredragning av Ida Wingren kring omhändertagande av skräp som fastnar i
trålarna 30 minuter
Mötesanteckning: Projektledare för Fishing for Litter Ida Wingren redogjorde för
sitt projekt som handlar om hur yrkesfisket och hamnarna kan samverka kring hur
vi hanterar skräp som hamnat i fiskeredskapen.
I Grebbestads hamn finns redan en kommunal mottagningsfunktion medan det i
övriga fiskehamnar löses på olika sätt.
Uppdrag: Att Samförvaltningen tar kontakt med hamnkapten i Strömstad för att
skapa en kontakt mellan Fishing for Litter - Hamnansvarig – Yrkesfisket.
4.

Rapport från pågående projekt
- Workshop produktutveckling vattenbruk den 17 januari BILAGA
- Hur ligger vi till.
- Byråkratiska utmaningar kring EU-projekt
Mötesanteckning: Mötet fick en rapport kring nulägesstatus från de tre projekt som
under i samförvaltningens åttagande (Projektägare Strömstads kommun)
En fördjupad projektuppföljning kommer att göras på nästkommande
Styrgruppsmöte den 14 februari

5. Remiss: Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Möte s anteckning: S ve ns ka kus tfiskare Väs t har läm nat in e tt svar på
re m is s en. S am förvaltning Norra Bohus län s tälle r upp bakom utgångs punkte rna
i de nna s krivning.
6. Uppföljning av projektledaruppdraget under 2014 utifrån finansieringslösningar
Mötesanteckning: Strömstads kommun har i egenskap av projektägare anställt
nuvarande externa projektägare på en visstidsanställning på 25% under kvarvarande
tid av projektet. Huvudsyftet är att kunna koordinera de pågående projekten inom
kommunens projektverksamhet.

7.

Ekonomrapport. Lite på djupet. Underlag kommer i nästa vecka.
Mötesanteckning: Styrgruppen delgavs en genomgång av de aktuella projekten. Budget
och upparbetade kostnader ligger i balans. Underlaget som redovisades på mötet
skickas ut till Styrgruppen som bilagor tillsammans med mötesanteckningarna.

8. Övrigt
- Agendan 2014 Beslutade mötesdagar 2014 är 14 feb, 1 1 apr, 13 jun
Vid protokollet
Erland Lundqvist Projektledare
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