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1. Mötet öppnas
Sekreteraren hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från den 4 oktober 2012 godkändes och lades till handlingarna.
3. Verksamhetsplan 2013
Artlistor – Anna kommer att sammanställa artlistor. Hittills inkomna: fågel, fisk, växt- och djurplankton
och bottenfauna. Sam kommer så småningom att skicka in förteckning över växter. M a p däggdjur är
endast utter och mink relevanta.
Provfiske – Ivösjöns fiskevårdsförening kommer att meddela vem/vilka som ska hjälpa till med
provfisket. Brodde kommer att finnas tillhands så mycket han själv önskar. Kommittén föreslås inköpa
nya nät, några per år. Kostnad för 2013 cirka 12 000 (4 000 x 3) kronor för nät + båtbensin 3 000 kr.
Kräftorna – provfiske 1 g/sommar i olika delar av sjön. Båtbensin 2 000 kr.
Djurplankton – Alice Nicolles rapport ska ev kompletteras av J P Nissen.
Vattenväxter – inventering vid Byaåns utlopp i sommar. Båtbensin 500 kr.
Kiselalger – eventuellt kan ny provtagning utföras vid Holjeåns respektive Skräbeåns förbindelse till
Ivösjön. Kostnad 9 000 (4 500 x 2) kronor.
Fågel – fortsatt bevakning. Eventuellt 500 kronor.
Dricksvatten – jämförelser av data från 2012 års provtagning i Ivösjön med data från Halen ska
redovisas.
Syrgas, siktdjup, klimat – inga nya aktiviteter
Skyltar – nya skyltar ska invigas på Bromöllas och Kristianstads sida av sjön. Pressen?
Jubileum – båtutflykt med Klacken den 16 augusti, max 40 personer. Aktiviteter vid någon/några
stationer vid sjön. Andra förslag är jubileumsskrift och informationsbroschyr. Någon slags utställning
vid Gäddträffen? Kostnad hyra Klacken cirka 5 000 kr + förplägnad cirka 3 000 kronor.
Hemsidan – ny webbredaktör på gång. Kostnad 1 500 kronor.
Måluppfyllelsen – kommer att redovisas skriftligt under jubileumsåret.
Möten – vår + höst, cirka 5 000 kronor.

4. Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för årsbokslut 2012. Summa tillgångar vid årets slut var 33 074 kronor.
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5. Vårmöte
Vårmöte kommer att äga rum den 11 april 2013 kl 18.30, på Bäckaskogs slott.
6. Nästa möte
Arbetsgruppen träffas nästa gång den 25 april kl 9 i Bromölla kommunhus.
7. Övriga frågor
Ifö Sanitär AB har uppmärksammat en ökad påväxt av grönalger vid intaget av sjövatten till sin
produktion.
Det har kommit några nya rapporter:
- provfisken i Byaån respektive Holjeån, 2013, Länsstyrelsen i Skåne län
- Beskrivning av förväntade effekter av återintroduktion av mal i nedre delen av Skräbeåns
vattensystem, 2013-01-31, Ivösjöns fiskevårdsförening
8. Mötet avslutas
Sekreteraren tackade alla och avslutade mötet.

Bromölla den 8 mars 2013
Anna Grönlund
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