ProtokollStyrgruppsmöte
Stadshuset(Kommunstyrelsesalen) i Strömstad den 20 feb kl 09.00 – 12.30

Styrgrupp
Närvarande:
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter , Rune Nilssen, Janne Hellberg, Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders Tysklind/ Anita Tullrot
Götebo rgs Universitet (1 ledamot) , Strömstads ko mmun (1 ledamo t) Anders Olsson , Tanums kommun (1 ledamot) P aul Carlsson . Hav o
Vattenmyndig heten (1 aktiv observatö r), Länsstyrelsen Key Hö glind

09. 00 -12.30 i Kommunstyrelsesalen
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Minnesanteckning : Mötet öppnades av Erland Lundqvist som valdes att leda mötet.
2. Förra mötets protokoll
Minnesanteckning : Godkändes
3. Välkomnande och introduktion av nya ledamöten från Tanum och Strömstad
Minnesanteckning: Paul Carlsson från Tanums kommun och Anders Olsson från
Strömstads kommun presenterade sig själva.
4. Val av ordförande för kommande mandatperiod (under förutsättning att Samförvaltning
NB fortlever)
Beslut: Paul C och Anders O föreslog efter gemensam överenskommelse att Anders O
axlar rollen som ordförande i SNB och Paul C blir vice ordförande.
5. Nuläge kring TFC (Säljbara kvoter)
- Lägesrapport
- Nordbohuslänska kommuner uppvaktar HoV den 26 feb
Minnesanteckning: Janne Hellberg och Erland L redogjorde för aktuella frågor
kring processen med överlåtbara kvoter.
6. Nuläge planering av -Temakonferens våren 2015 7 – 8 maj .
Målgrupp förtroendevalda och beslutsfattare i Tanum och Strömstad
Aktiviteter och tema
- Samförvaltning Norra Bohuslän
- Yrkesfiskets utmaningar och möjligheter idag och i framtiden.
- Vattenbrukets utmaningar och möjligheter idag och i framtiden.
- Hållbar Miljö & Hållbart yrkesfiske och vattenbruk
- Praktiska fisketurer med räktrålning (max 15 pers) och burfiske
Minnesanteckning: Planeringen av konferensen är i full gång och
deltagaranmälningarna från Strömstad klara.
7. Nuläge - Förstärkt områdesskydd
Minnesanteckning:Martin R och Lena T kunde inte närvara på dagens möte men
rapporterade att underlaget är i stort sett klart och att det går ut en remiss inom kort.

SNB kommer inte att ha någo n ytterligare dialog innan remissen går ut men får
möjlighet att yttra sig under remisstide
8. Aktuell projektstatus

-

Framtida finansiering
Minnesanteckning: Nuvarande projektmedel räcker fram till 150630 och därefter
får nya medel sökas. Erland L har sedan tidigare uppdraget att söka nya medel
med målet att få en längre finansieringsperiod. Eftersom fiskefonden sannolikt inte
kommer igång innan 201601 så krävs en temporär lösning för andra halvåret 2015

-

Ekonomirapport Bilaga utdelas på mötet
Minnesanteckning : Ekonomiläget redovisades och styrgruppen konstaterade att
budgeten följs. Bilaga bifogas protokollet

-

Aktuella prioriteringar
Minnesanteckning : Erland L redovisade aktiviteter som genomförts 2014 och
fortsatt är prioriteringarna
Förstärkt områdesskydd, Fler ben att stå på, Riktade konferenser samt Nya projekt
som är framtagna utifrån prioriteringarna.

9. Rapporter styrgruppens med lemmar
- Aktuellt från Kosterhavet
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad
- Aktuellt från Yrkesfisket
- Aktuellt från Vattenbruk
10. Övrigt
Mötesdagar Våren 2014 10 apr och 5 juni
Bilaga kortfakta och Thorupsstrandsmodell
Erland Lundqvist Projektledare
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