Protokoll Styrgruppsmöte
Välkomna till Stadshuset i Strömstad KS-salen den 7 sept kl 09.00 – 12.30

Styrgrupp
Avd 26 No rra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, , Rune Nilssen, Clas Johansson, Strömstads kommun (1 ledamot) Sven M oosberg
Tanums kommun (1 ledamot) Lotta To reld .

09. 00 -12.30 i Kommunstyrelsesalen
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning
Mötesanteckning: Godkändes
2. Förra mötets protokoll Bilaga
Mötesanteckning: Protokoll från föregående möte godkänd
3. Slutredovisning projektperiod 20110101 - 20120631
- Slutredovisning beskrivning
Mötesanteckning: Godkändes
- Formell slutredovisningsrapport
Mötesanteckning: Godkändes
4. Ny projektperiod
- Ansökan
Mötesanteckning: Erland redogjorde för att projektansökanför den nya
projektperioden SNB 2012071 - 20131231 inte blev behandlad på senaste mötet för
fiskeområde norra Bohuslän. Den glömdes bort av handläggaren. Beslut kommer
enligt handläggaren att tas på nästa beslutsmöte i oktober. Stor sannolikhet finns
att beslutet blir positivt.
- Avtal projektledare
Mötesanteckning: Förslag till avtal godkändes
5. Ny fiskekonferens riktad till myndigheter / beslutsfattare (förslag i maj!)
Mötesanteckning: Styrgruppen betonade vikten av att genomföra minst en konferens
per år och arbetsförslaget är att genomföra 2013 års konferens första halvan av april.
Förslagsvis tors – fred 4 – 5 april.
6. Referensgrupp Norsk- Svensk förstudie utbildnings (11.00 Max mfl)
Mötesanteckning: Max Hjalmarsson som på SNB uppdrag sammanställt förstudien på
svensk sida redogjorde för förstudierapporten och dess slutsatser. Sammanfattningsvis
konstaterades att förstudien har givit svar på frågeställningarna som ställdes och får
till resultat att ett projekt startas. Se projektredovisning - bilaga till protokoll
7. Hur arbetar vi vidare efter den Kalle Hellbergs sorgliga bortgång

-

-

Vårt deltagande
Mötesanteckning: Deltaga
är självklart och styrgruppen beslutade om gåva t
Novifonden.
Ny yrkesfiskarrepresentant.
Mötesanteckning: Beslut om ny representant från yrkesfiskarna i NB tas upp på
nästkommande möte 14 Dec. Yrkesfiskarna utser en representant.

8. Uppvaktning Hav o Vatten angående förstärkt områdesskydd
- Skrivning kring plattform områdesskydd som underlag till fortsatta dialogen med
HoV. Bilaga Anita o Erland
Mötesanteckning: Anita T kunde inte närvara på mötet. Erland redogjorde för
underlaget. Med undantag av några redaktionella ändringar godkändes underlaget
. Erland fick i uppdrag att göra förändringarna och skicka in underlaget till HoV
Lena Tingström.

9. Rapporter
- Aktuellt från Kosterhavet
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Nuläge Vattenbruksprojekt ( Maria K kl 10.00)
- Film om läppfiske Mötesanteckning: Film delades ut till närvarande
styrgruppsledamöten
- Ekonomiläget Erland Mötesanteckning: Ekonomiläget följer budget.

10. Övrigt
Mötesanteckning Nästa styrgruppsmöte den 15 dec 9.00 - 12.00 Stadshuset Strömstad
Anteckningar gjorda av

Erland Lundqvist Projektledare
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