Mötesanteckningar Styrgruppsmöte
Stadshuset i Ströms tad den 13 juni kl 09.00 – 11.00

Styrgrupp Närvarande
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Rune Nilssen, Clas Johansson , Länsstyrelsen Anita Tullrot Gö teborgs
Universitet (1 ledamot) Susanne Lindegarth , Tanums ko mmun (1 ledamot) Lotta Toreld .

Särs kilt inbjudna: Gäst från Blå ÖP

09. 00 -11.30 i Kommunstyrelsesalen
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Välkomnande av ny styrgruppsrepresentant. Susanne Lindegarth har valts in av GBuniversitet som Kerstin Johannessons ersättare.
Mötesanteckning: Erland L valdes att leda mötet i ordförande Sven M frånvaro. Susanne
Lindegarth välkomnades till styrguppen som ersättare för Kerstin J på Göteborgs universitets
mandat.

2. Förra mötets protokoll
Mötesanteckning: Godkändes

3. Kommunernas maritima strategier (Blå ÖP) (Gästföredrag 45 min)
Mötesanteckning: På grund av sjukdom uteblev gästföredragningen kring Blå ÖP. Lotta
Toreld redogjorde för processen i Tanums kommun och Erland redogjorde för
bakgrundsperspektivet till att arbetet med Blå ÖP kom till. Det strategiska arbetet marin
näringslivsutveckling kommer att återkomma som tema under hösten.

4. Förstärkt områdesskydd.
- Förslag till nya skyddsområden (Anita Tullrot 45 min)
- Färdigt remissunderlag vilar i avvaktan på förslag om skyddsområden ! (Martin
Rydgren)
Mötesanteckning: Underlaget till förstärkt områdesskydd i koster Väderöfjorden är i stort sett
färdigt. Kvar är att ange koordinaterna för skyddade områden. På morgonen innan
styrguppsmötet hölls ett möte där yrkesfisket och Länstyrelsen (Anita Tullrot)kom överens om
hur skyddsområden ska placeras och under vilka förutsättningar som skyddet ska gälla. Detta
underlag sammanställer nu Länsstyrelsen som överlämnas till Hav och
Vattenmyndigheten(HAV). Materialet i sin helhet skickas därefter snarast ut av HAV på
remiss.

5. Nulägesinformation
- Samverkan redskapsutveckling Fiskeföreningen Norden .
Konferens havsbadet den 27 juni (Två rep från Samförvaltning NB). Möjlighet till
utställning i sommar.
Mötesanteckning: Anita Tullrot och Erland L erbjöds att delta i konferensen som
representanter från Samförvaltningen. Yrkesfiskarna har möjlighet att delta utifrån att de
är direktinbjudna till konferensen.

Angående erbjudandet om utställning så föreslog mötet att en utställning i mindre format
kunde göras i Grebbestad infocenter under de två första veckorna i Juli och därefter ev
flyttas till Naturrummet Kosterhavet.

-

-

Status kring våra projekt – ”Fler ben att stå på”
Ansökan till ny projektperiod för samförvaltning NB
Mötesanteckning: Ansökan om medel för att finansiera pen projektperiod 141001 – 150630
har gjorts till VG-regionen (150 000 Skr) Länsstyrelsen (100 000 Skr) Samt Tanum och
Strömstads kommuner( 25 000 Skr vardera). Medlen har beviljats vilket innebär att vi har
ekonomin säkrad för Samförvalting NB fram till 150630. Därefter finns möjlighet att söka
medel ur nya fiskeprogrammet.
Ekonomirapport inför projektets avslut.
Mötesanteckning: Nuvarande projektperiod slutar formellt 140630. Slutavstämning pågår
och kommer att redovisas och beslutas på styrgruppens sammanträde den 5 sept.

6. Rapporter styrgruppens medlemmar
- Aktuellt från Kosterhavet
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad
- Aktuellt från Yrkesfisket
7. Övrigt
Beslut om att disponera 30 000 Skr på nytryck av infomaterial i enlighet med
projektbudget. Projektledaren får i uppdrag att verkställa beslutet.
Förslag till mötesdagar under hösten 2014
5 sep, 24 okt och 5 dec. Kustbevakningen bjuds in till mötet den 5 sept.
Mötesanteckning: Mötesdagarna fastslogs.
Välkomna

Erland Lundqvist Projektledare

201 4 06 25

