Protokoll från SSV:s styrelsemöte den 23/10 – 14 på Ekonomikum i Uppsala.
Närvarande: Kersti Hermansson , Mattias Nordström, Ulf Holmbäck, Per Aleljung och Rune
Lönnqvist. Ann-Helen Meyer von Bremen hade anmält förhinder.
§1 a) Ordförande (Rune L.) förklarade sammanträdet öppnat.
b) Föregående mötes protokoll lades till handlingarna
c) Ulf H. utsågs till justeringsman.
§2 a) Rune L. meddelade att föreningen har drygt 50 st medlemmar, att affischer satts
upp på anslagstavlor och hos Handlarn i Järlåsa, samt att Skyttstennäs
tomtägarförening betalat ut ett administrativ bidrag på 5 000 kr.
b) Per A. har kontaktat personer vid SLU angående våra sjöar. Han återkommer vid
nästa sammanträde.
c)

Mattias N. har efterforskat eventuella utredningar om våra sjöar vid Stockholms
universitet. Han återkommer vid nästa sammanträde med en kopia på en rapport
som finns hos ägarna till Strand.

d) En kort diskussion om erfarenheterna av att läsa de tidigare utredningar som
publicerats på föreningens webbplats.
§3

Styrelsen diskuterade ett utkast till åtgärdsprogram för 2015. Reaktionerna var i
huvudsak positiva till det framlagda förslaget. Ledamöterna begrundar förslaget till
nästa styrelsesammanträde, då beslut ska tas i frågan.

§4

Arbetet med föreningens huvudprogram är i sin början. Följande uppdrag gavs:
a) Per A. skriver ett avsnitt i planen om kemisk fällning av näringsämnen.
b) Per A. skriver om inplantering av gräskarp.
c) Per A. kontaktar SLU för att undersöka möjligheterna att examensarbetare kan vara
intresserade av att genomföra studier kring vattnets näringsinnehåll i olika delar av
Stennässjön. Styrelsen förklarade sig beredd att ge bidrag på 5 – 10 tkr för en väl
genom undersökning.
d) Ulf H. utreder möjligheterna att bekämpa växtlighet genom att täcka vattnet med
duk så att solljuset inte når växterna.

§5

Nästa styrelsemöte den 27/11 – 14 kl 19 på Västra Ågatan. Vägbeskrivning kommer
med kallelsen.
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