PROTOKOLL
2021-06-24
Arbetsutskottet för Höje å vattenråd

Tid och datum: Kl 08:30-9:40, torsdagen den 24 juni 2021
Plats: Videolänk via Teams
Bilagor:

1. Förslag på inbjudningslista och tidsplan för jubileumsfirande

Närvarande:
Kommunrepresentanter: Carl von Friesendorff
Jerry Ahlström
Pierre Lindberg

Lunds kommun, ordförande
Lomma Kommun
Staffanstorps kommun

Adjungerade:

Samordnare

Karl Asp

Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar det extra arbetsutskottet.
Till justeringsperson väljs Pierre Lindberg
Ärenden:

1.

Jubileumsfirande 14 september
Carl von Friesendorff presenterar förslag på inbjudningslista och upplägg för firandet
med talarlista. Ny inbjudan skickas ut med OSA 1 aug för att kunna planera utifrån
antalet anmälda.
AU beslutar
- att godkänna inbjudningslista och upplägg av firande, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

2.

Nyanställa projektanställd
Karl Asp föredrar besked att LONA-medel beviljats för uppsökande och uppföljande
verksamhet och det ger möjlighet till nyanställning på kansliet.
AU beslutar
- att godkänna en visstidsanställning på 18 månader på kansliet, samt
- att lägga övrig information till handlingarna
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3.

Övriga frågor
Jerry Ahlström tog upp frågan om bubbelbarriär som behandlades på styrelsemöte
2021-04-27 och föreslog att ärendet behandlas igen då informationen enbart lades
till handlingarna. Pierre föreslog att en inventering görs hur mycket skräp som finns
i ån.
AU beslutar
- att ånyo ta upp bubbelbarriär som ärende på styrelsen framöver, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

Lund som ovan

Carl von Friesendorff
Ordförande

Pierre Lindberg
Staffanstorps kommun

Karl Asp
Samordnare
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Handlingarna är undertecknade av
2021-06-30 16:49:04 (CET)

Carl von Friesendorff
carl.vonfriesendorff@lund.se
46.230.170.89
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-07-04 05:40:29 (CET)

Pierre Lindberg
pierre.lindberg@staffanstorp.se
155.4.133.36
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-30 14:01:23 (CET)

Karl Asp
karl.asp@lund.se
188.150.72.10
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Undertecknandet intygas av Assently
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