Protokoll fran Erosionsskadecentrums ársmäte
den 23 augusti 2006 i Ystad.
Beslutande:

Erling Aim
Roland Fridh
Thomas Grundén
Jonas Hagman
Bo Svensson
Lars Johansson

Ystads kommun
Malmö kommun
Vellinge kommun
Trelleborgs kommun
Skurups kommun
Helsingborgs kommun

Ovriga deltagare:

Lars-Olof Hartzén
Lars Norén
Ann-Sofie Ericsson
Mona Ohlsson
Hans Hansson
Björn Helgesson
Sverre Meisingseth
Claus Brøgger

Sweco

NCC
Ystad kommun

Ystad kommun
LTH
Adnat & Mann
Reef System

Sic

Erling Aim hälsar alla välkomna och färklarar ársmötet äppnat.

§ I Till ordfärande far ârsmätet valdes Erling AIm och till sekreterare Roland
Fridh.

§ 2 Forteckning upprattades aver deltagarna.
§ 3 Arsmatet förklarades utlyst pa stadgeenligt sätt.
§ 4 Den utsända dagordningen faststäildes.
§ 5 AU jämte ordförande justera ârsmotesprotokollet vaides Jonas Hagman och
Lars-Oiof Hartzén.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberätteise foredrogs och godkãndes samt resultatoch baiansrakning faststälides.

§ 7 Revisionsberättelsen for verksamhetsâret 2005 fOredrogs och godkandes.
§ 8 Ansvarsfrihet far styreisen beviljades.
§ 9 Medlemsavgiften faställdes till oförändrad kostnad, 0 kronor.
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§ 10 Till styrelseledamot pa tva ar valdes Erling Aim, Ystad kommun (omval),
Tiii styrelseledanot far tvà ár valdes Roland Fridh, Maimo kommun (omval).
§ II Till revisor for eli ar vaides Bo Svensson, Skurups kommun (omval),
Till revisorssuppieant for ett âr valdes Mikaei Dahiman, Kristianstads kommun
(omvaI).

§ 12 Till valberedning for en tid av ett ár vaides Lars Johansson och Hans
Hansson med Lars Johansson som sammankallande.

§ 13 Styrelsen beviljades mojligheten att utse adjungerade iedamoter.
OrdfOrande tackade alla mediemmar och styrelsen for deras insatser. EU särskilt
tack riktades tiil vára foretags engagemang i Erosionsskadecentum.

§ 14 Ann-Sofie Eriksson informerade om statusen i MESSINA projektet. En
slutredovisning kommer aft ske I Gdansk 18—20 september. FOr intresserade aft
delta i konferensen sker anmälan pa http://iittoral2006.gda.pl
En svensk redovisning kommer att goras i oktober/november och d~
kanske i

Ystad. A-SE siog även eli slag fOr ett annat deiprojekt i MESSINA, “Monitoring
and modelling”, som skulie kunna appiiceras I Sverige.
Information om Messina finns pa http://www.interreq-messina.orq
Hans Hansson informerade om det svenska nätverket SENCORE.

Deras hemsida besOker man pa http://www.sencore.se VIII man deita i nätverket
sa sOk medlemskap genom att kontakta hans.hansson~tvrLIth.se.
.

Claus Brøgger presenterade fOrsOken och dokumentationen
västkusten med de s.k. SkagenrOren.

pa den danska

Sverre Meisingseth presenterade sina produkter, konstgjorda rev som hjalp mot
erosionsskador och i ett ekoiogiskt synsätt i kustnära bottnar. Det finns eli
intresse att gOra ett projekt I samarbete med nagon svensk kommun eftersom det
saknas bottenfärutsättningar i Norge.

Mona Ohlsson presenterade utstäilningen om Ystads erosionshistoria som far sin
premiar i oktober i Nya Radhuset. Utstallningejjican användas fOr aft sprida
budskapet även i andra samm1~9,V,,,7
Vid protokollet:
Roland Fridh
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