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Svenska Hydrologiska Rådet 
 

Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. 

Många föreningar fokuserar på någon del av vattnets kretslopp eller funktion av vattnet men 

bara SHR är uttryckligen inriktad mot helhetssynen.Vattenfrågorna får gradvis en allt större 

betydelse. Införandet i svensk lagstiftning av EU:s Ramdirektiv för vatten innebär att 

förvaltningen av vår vattenmiljö sker i avrinningsområden, inte inom administrativa gränser. 

Den nya vattenförvaltningen arbetar utifrån helhetssyn på vattenfrågorna och flera 

samhällssektorer beröras idag. Traditionellt har medvetenheten om vattenmiljön och 

vattenresurserna ofta väckts i samband med andra miljöproblem och sällan lyfts upp för sin 

egen skull.  

EU kommissionen lägger allt större fokus på vattnets kvantitet, inte bara dess kvalitet. År 

2007 infördes ett översvämningsdirektiv som syftat till en mer hållbar hantering av 

översvämningar med beaktande av avrinningsområdets förutsättningar. År 2012 meddelade 

Kommissionen en strategi för att skydda Europas vattenresurser. Båda dessa arbeten 

förutsätter hydrologisk kunskap och att den integreras i allt större utsträckning i kommande 

arbete kring vattenfrågorna. 

SHR vill främja den hydrologiska helhetssynen, dels genom att vara en mötesplats mellan 

skapare och brukare av vattenkunskap, dels genom att lyfta vattenfrågorna i allmänhetens 

ögon. SHR verkar för att sprida kunskap om hur vi kan skydda och förbättra användningen av 

vattnet från den lokala till den globala skalan. Svenska hydrologiska rådet (SHR) är en ideell 

förening som främjar hydrologisk forskning och utbildning och ser till att hydrologiska 

kunskaper och forskningsresultat kommer hela samhället till godo  
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Till våra medlemmar 

Strategiska höjdpunkter 
 Terminologiarbetet har nu fått en lösning genom att SMHI har tagit sig an uppgiften 

att koordinera arbetet. SHR har avsatt 50 000 kr för att starta upp arbetet. 

 SHR har finansierat flera utvecklingprojekt inför världsvattendagen. Bland annat har 

ett nytt vattenpaket tagits fram som anknyter till 2014 års tema. 

Finansiella höjdpunkter 
 Svenska Hydrologiska Rådets ekonomi är god. Detta har inneburit att styrelsen har 

kunnat finansiera både arbete med den hydrologiska terminologin och stöd till 

doktorander för att medverka vid Vattendagarna 2013. Styrelsen har också  kunnat 

finansiera utveckling inom Världsvattendagen. SHR har också instiftat en 

stipendiefond till bästa examensarbetet inom hydrologi. 

Verksamhetshöjdpunkter 
 Världsvattendagen 2013 var ännu en gång en framgångsrik aktivitet för att 

uppmärksamma vattnets roll i samhället. Förutom uppdatering av vattenpaketet med 

anknytning till 2014 års tema, har också momentet  "Roligt med vatten" med 

vattenexperiment, aktiviteter, förslag till rollspel m.m. förbättrats med ny grafisk 

form m.m. För  detta ändamål har avtal skrivits med Veronika Raguz. 

 SHR:s Hydrologidagar 2013 organiserades tillsammans med Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Umeå och var ett de mest välbesökta hydrologidagarna 

någonsin med många diskussioner kring hydrologin och då framförallt i skogen. 

Antalet deltagare var ovanligt stort. 

 Arbetet med gemensam terminologi har börjat få fart. Första steget att digitalisera 

den befintliga nordiska ordboken är klar. 

En framåtblick 
Behovet av hydrologisk kunskap växer i samhället. Med klimatförändringar ökar behovet av 

förstå hur både för mycket vatten och för lite vatten kommer påverka vårt samhälle. 

Vattenverksamhetsutredning har under 2013 lagt fram flera förslag till förändring av den 

svenska vattenlagstiftningen. Om dessa förslag kommer genomföras  förutsätter det  

hydrologisk kompetens.  

Inom det EU-gemensamma arbetet inom vattenförvaltningen pågår många diskussion kring 

vattenbrist och torka, effektivitet i vattenanvändningen och miljöanpassade flöden. Även 
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dessa områden förutsätter hydrologisk kompetens. Svenska Hydrologiska Rådet har en viktig 

roll att samla den nationella kompetensen inom hydrologin, men det förutsätter arbete både 

för SHR:s styrelse och medlemmar.  Tyvärr har antalet medlemmar minskat under 2013, men 

styrelsen hoppas med kommande terminologiarbete kan leda till att SHR kan med kommande 

terminologiarbete få en tydligare roll bland de organisationer där vattnet är en tydlig del av 

verksamheten. 

Styrelsen januari 2014 

Verksamheten 2013 

Styrelsen 
Under verksamhetsåret mars 2013 till februari 2014 har Svenska Hydrologiska Rådets 

styrelse bestått av följande personer: 

Ordförande Johan Kling Havs- och Vattenmyndigheten 

Vice ordförande* Birgitta Malm Renöfält Umeå universitet 

Kassör Roger Herbert Uppsala universitet 

Ledamot Jenny McCarthy Sveriges geologiska undersökning 

Ledamot Lena Eriksson Bram SMHI 

Ledamot Ola Forssberg Golder Associates 

Suppleant** Birgitta Malm-Renöfält Umeå universitet 

* under perioden fram till juni var Ola Forssberg vald till viceordförande. Ola lämnade Golder under maj 

och påbörjade en anställning på ett företag som ej är medlem i SHR. 
** från 2013-09-09 är Birgitta Malm-Renöfält vice ordförande 

Styrelsens arbete 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden. Flertalet av 

styrelsemöten har genomförts som telefonmöten för att spara resor och arbetstid. Ett fysiskt 

heldagsmöte genomfördes på Uppsala universitet genom Roger Herberts försorg. Viss 

diskussion har skett även utanför de protokollförda mötena. 

Revisorer 
Vid årsmötet mars 2013 valdes följande personer som revisorer 

Revisor Lars Lundin Sveriges lantbruksuniversitet 
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Revisorssuppleant Lena Maxe Sveriges geologiska undersökning 

Medlemmar 

Vid utgången av 2013 hade föreningen 13 betalande medlemmar.  Medlemsavgiften var 

emellertid inte betald vid årsskiftet av några medlemmar. Två organisationer har meddelat 

styrelsen att man vill avsluta sitt medlemskap. Ett flertal potentiella medlemmar har kontakts 

under 2013 och SHR inväntar besked om medlemskap. 

Organisation Representant 

Golder Associates AB Niclas Bockgård 

Karlstads universitet Lars Nyberg 

Havs- och vattenmyndigheten Johan Kling 

Luleå tekniska universitet Anna-Maria Gustafsson 

Sveriges Geologiska Undersökning Lena Maxe 

SLU, Inst. för vatten och miljö Lars Lundin 

SLU, Inst. för mark och miljö Torbjörn Nilsson 

SLU, Inst. för skogens ekologi och skötsel Hjalmar Laudon 

SMHI Niclas Hjerdt 

SWECO, Marknadsområde vatten   

Stockholms universitet Andrew Frampton 

Umeå universitet Birgitta Renöfält 

Uppsala universitet Roger Herbert 

   

Kanslifunktion och samordnare för Världsvattendagen 
Ansvaret för SHR:s kanslifunktioner och uppdraget att samordna firandet av 

Världsvattendagen har sedan hösten 2010 varit uppdelad mellan SHR:s styrelse samt Eva 

Emadén i Umeå. Eva Emadén har sedan hösten 2010 ansvarat för SHR:s samordning av 

Världsvattendagen i Sverige, utveckling och uppdatering av webbplatsen www.vattendag.org, 

samt att samordning av informationsspridning kring SHR:s nuvarande huvudaktiviteter; 

Hydrologidagarna, Världsvattendagen, och Vattenpaketet. Enligt avtal för 2013 betalades 

ersättning och lön till Eva Emadéns, motsvarande 80 000 kr. Utöver detta utbetalades 558 kr 

som reseersättning för att medverka vid SHR styrelsemöte. 

Roger Herbert har ansvarat för administration kring SHR:s medlemmar och Plusgirokontot, 

inklusive administrationen kring arvoderingen av Eva Emadén, samt rekvireringen av 

beviljade anslag från IHP-kommittén.  
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Måluppfyllelse 
I mars 2012 fastställde styrelsen långsiktiga mål för SHR som även har fortsatt gälla under 

2013. Följande är en sammanfattning av måluppfyllelsen vid slutet av verksamhetsåret. 

Främja samordning  

Anordna Hydrologidagarna 2014  

Vattendagarna 2014 är planerade med hjälp av Stockholms universitet och kommer 

genomföras 19-20 mars i Stockholm. Temat för hydrologidagarna blir samma som för 

Världsvattendagen, med andra ord vatten och energi. 

Medverka i svenska IHP-kommittén  

Under verksamhetsåret 2013 har det inte varit aktuellt för SHR att medverka på IHP-

kommitténs möten. 

Främja samordningen med andra vattenorganisationer 

SHR:s styrelse har haft diskussioner att samordna hydrologidagarna med andra 

organisationers konferenser. För Hydrologidagarna 2014 valdes dock att ha en fristående 

konferens i samarbete med Stockholms universitet. 

Instiftande av en stipendiefond 

SHR:s styrelse har beslutade 2013-09-09 att instifta en stipendiefond motsvarande 10 000 kr 

per år som riktar sig till SHR:s medlemsuniversitet. Denna stipendiefond ska gå till bästa 

examensarbetet inom hydrologi. Styrelsen arbetar med riktlinjer för denna stipendiefond. 

Uppmärksamma hydrologin i samhället 

Samordna och initiera arrangemang på Världsvattendagen den 22 mars 2013 med målet att 

öka antalet officiella aktiviteter med 25 %. 

Mycket tyder på att Världsvattendagen 2014 kommer att motsvara samma aktivitetsnivå som 

2013 men kan också öka i omfattning på grund av temat vatten och energi. Just detta tema är 

mycket aktuellt i den svenska debatten. Det är för närvarande svårt att ange om målet med 

25% ökning kommer uppnås. 

Slutföra befintliga moment och vidareutveckla ett nytt moment inom Ramen för vattenpaketet 

Ett nytt moment i Vattenpaketet kring temat vatten och energi har finansierats av SHR 

eftersom tidigare medel för att utveckla vattenpaketen är slut. SHR har också uppdaterat 

vattenpaket och avser att öka exponering av dessa paket som möjlighet för skolor. 
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Initiera en nystartad hydrologisk terminologigrupp med konkreta mål och tidsplan 

Styrelsen har med stöd av SMHI äntligen kunnat initiera en terminologigrupp. Styrelsen 

avsatte 50 000 kr för det grundläggande arbetet. SMHI kommer nu kalla olika organisationer 

till ett uppstartsmöte och SHR styrelse ingår i styrgruppen. Även SIS kommer kontaktas. 

Effektivitet och synlighet 

Öka antalet medlemsenheter 

Medlemsantalet i SHR har sjunkit under 2014. Två medlemmar har avslutat sitt medlemskap, 

varav en på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar. Tyvärr har flera äldre 

medlemsorganisationer vid januari månads inte betalat medlemsavgiften vilket innebär att 

medlemsantalet är något osäkert. 5 februari 2014 var det totalt 13 betalande medlemmar för 

2013. 

Säkerställa resurser för att driva samordningen av Världsvattendagen 

Styrelsen har tillsatt ekonomiska resurser för Eva Emadén att samordna Världsvattendagen 

och utveckling av vattenpaketet.  

Hydrologidagarna 2013 
2013 års hydrologidagar genomfördes 19-20 mars som ett samarbete SLU i Umeå under titeln 

Skogens vatten - från akademi till praktik. Hjalmar Laudon med flera, gjorde en stor insats för 

att genomföra detta lyckade arrangemang. Hydrologidagarna genomfördes tillsammans med 

forskningsprogrammen Future Forest och ForWater. Tanken med årets tema var att sätta 

fokus på skogslandskapets vatten, deras naturgivna förutsättningar, känsligheten och hur de 

påverkas av människan. Hydrologidagarna delades in i fem teman: 

1. Skogen och vattnet – en hydrologs perspektiv 

2. Vattenkvalitet i skogen 

3. Ekologin i och runt skogsvatten 

4. Samarbetet kring skogens vatten 

5. Skogen, marken och vattnet i tredje världen 

2013 års vattendagar var mycket välbesökta med deltagare från myndigheter, 

miljöorganisationer, verksamhetsutövare, forskare, doktorander och studenter. Utanför 

konferenslokalen fanns en posterutställning kring årets tema. Inför 2013 års vattendagar 

hade det ekonomiska stödet till doktoranders deltagande ökat. Av olika skäl användes 

emellertid  inte stödet i den omfattning som hade förväntats. 

Som ett led i samordningen med andra vattenorganisationer deltog ett medlemmar ur den 

nystartade svenska grenen av IAH, International Association of Hydrogeologists, som leds av 
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Jeffrey Lewis vid FOI. Jeffrey hade dessutom en presentation av föreningen under 

Hydrologidagarna. 

Det ökande intresset för Hydrologidagarna visar att de fortsätter att uppfylla målsättningen 

att vara en mötesplats mellan landets universitet, högskolor, myndigheter, näringsliv och 

övriga organisationer. Framförallt myndigheter inom vattenområdet visar ett ökande intresse 

för seminariet.  

Världsvattendagen 2013 
Det var åttonde året i rad som Svenska hydrologiska rådet (SHR) samordnade firandet av 

Världsvattendagen i Sverige. Från Kävlinge i söder till Umeå i norr anordnades totalt 25 

aktiviteter på 18 orter, under den 22 mars, eller närliggande dagar ( 30 officiella aktiviteter 

på 15 orter 2012). Världsvattendagen 2013 uppmärksammades i media med både 

tidningsartiklar och radionotiser. Under året (från den 23 mars 2013 till januari 2014) 

tillkom över 600 nya registrerade användare av vårt informationsmaterial, Vattenpaketet. För 

närvarande har vi straxt under 1 000 registrerade användare, 

Vattensamarbete 2013 

Temat för 2013 var: ”Vattensamarbete”.  Målet för detta internationella år, var att öka 

medvetenheten, både om möjligheterna till ökat samarbete kring vattenfrågor, och om de 

utmaningar som finns vid förvaltning av vatten, i ljuset av det ökade behovet av tillgång till 

vatten i världen. Året ville lyfta fram olika framgångsrika initiativ till samarbete kring 

vattenfrågor, samt identifiera högaktuella frågor om vatten både vad det gäller utbildning, 

diplomati, gränsöverskridande vattenförvaltning, samarbete om finansiering, 

nationella/internationella rättsliga ramar, och sambanden med Millenniemålen. 

Det generella målet inom SHR var liksom tidigare år att firandet av Världsvattendagen ska 

växa i omfattning, både i antalet arrangerade aktiviteter och antal orter som deltar, samt att 

dagen ska få ökad betydelse i Sverige. 2013 var det omkring 25 olika aktiviteter på 18 orter i 

landet (= en liten minskning från 30 officiella aktiviteter 2012, men ökning av antalet orter 

från på 15 till 18 jämfört med 2012). 

Organisation och ekonomi 
SHR:s organisation kring samordning är begränsad av SHRs ekonomi. Inför 

Världsvattendagen var Eva Emadén deltidsanställd som samordnare. Budgeten för 

samordningen var begränsad, utöver lönekostnader avsattes 10 000 kr för omkostnader, 

vilket var samma belopp som föregående år. 
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Svenska Hydrologiska Rådets samordning av VVD 2013 
SHRs samordning bestod av att kontakta potentiella och tidigare arrangörer, att aktivt stödja 

engagerade arrangörer med idéer och tips, och att förmedla kontaktuppgifter och material. 

Det är mycket positivt för samordningen av Världsvattendagen att UN Water gör en tidig och 

stor internationell satsning. SHR har goda kontakter med den internationella samordningen 

från UN Water, och kunde även i år, tillsammans med dem ta fram svensk översättning av 

deras logotyp för årets tema. Alla arrangörer uppmanades att ta del av det internationella 

kampanjmaterialet. 

Bidrag från IHP-kommittén 

SHR kunde tack vare IHP‐kommitténs bidrag förbättra samordningen av Världsvattendagen 

genom ett tydligare stöd till arrangörerna med kreativa idéer, goda kontakter och utvecklat 

kampanjmaterial. SHR har med medel från IHP‐kommitten kunnat erbjuda arrangörerna stöd 

genom att ha: 

 fortlöpande utvecklat och uppdaterat den svenska webbplatsen för samordning av 

Världsvattendagen: www.vattendag.org, finnas tillgänglig för telefonkontakt. 

 etablerat kontakt med ansvariga för Världsvattendagen vid UN Water, 

 i samarbete med UN Water översatt deras kampanjlogga till svenska. Loggan finns 

tillgänglig både på internationella webbplatsen och på nationella webbplatsen för 

världsvattendagen. 
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Avslutande kommentar från samordnaren av Världsvattendagen 2013 

I rollen som samordnare för Världsvattendagen nationellt, har Eva arbetat med att 

upprätthålla gamla kontakter och ta emot information från nya aktörer. Arbetet med att vara 

bollplank för arrangörer som vill ha hjälp med idéer och planering, besvara frågor och ge tips 

och information till intresserade har också varit en del av sitt uppdraget. Det har också 

inneburit att uppdatera hemsidan – som varit ett mycket viktigt och användbart hjälpmedel i 

kommunikationen mellan mig och de lokala aktörerna. Eva har även ägnat sig åt att ta kontakt 

med nya – presumtiva arrangörer. 

I sin helhet har Världsvattendagen 2013 genomförts på liknande sätt som de tidigare 

Världsvattendagarna. Det var i år omkring 25 olika aktiviteter på 18 orter och dessutom på 

samma sätt som förra året var det ett 30-tal arrangemang på simhallar runt om i landet – där 

Medley i samarbete med Water-Aid erbjöd ”vattenpass” – dvs.vattengympa med insamling till 

biståndsprojekt med anledning av Världsvattendagen. 

Man kan genom att göra sökningar på internet se att det finns en hel del aktiviteter, eller bara 

ett omnämnande på en hemsida, kring Världsvattendagen som aldrig når Eva och SHR 

samordning. ”Världsvattendagen 2013” ger idag 18 500 träffar på en google-sökning. 

Arbete med gemensam hydrologisk terminologi 
Under 2010 initierade SHR ett arbete att ta fram en gemensam terminologi inom 

hydrologiområdet. Detta arbete har fått stöd av IHP-kommittén. Det långsiktiga målet är att 

skapa en elektronisk ordlista med svenska och engelska termer som skall hållas uppdaterad 

med utvecklingen inom vattenområdet.  

Under 2012 tog arbetet med en gemensam terminologi inom hydrologiområdet fart. Det 

första steget var att digitalisera den befintliga ordlistan ”Nordic Glossary of Hydrology”, 

utarbetad på uppdrag av NHP 1973-1984. Arbetet genomfördes med hjälp av en student vid 

Uppsala universitet. SHR avsatte medel för detta arbete. Den digitaliserade ordlistan har lagts 

in i SQL databas och utveckling av webbgränssnitt pågår. 

Under verksamhetsåret 2013 har en projektledare sökts för att kunna starta igång andra 

etappen i arbetet med en gemensam terminologi inom hydrologiområdet. Vid styrelsemötet 

20 februari 2013 bestämde styrelsen att avsätta 50 000 kr till arbetet vilket bör underlätta 

möjligheten att hitta projektledare. Behovet av att utveckla och främja en gemensam 

hydrologisk terminologi för ökad samverkan mellan samhällets sektorer, myndigheter och 

andra vattenorganisationer kommer sannolikt öka med ökat fokus på vattenfrågorna från EU. 

Det finns idag flera större EU projekt som idag tar fram terminologi som kan användas som 
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stöd i kommande terminologiarbete. Under 2013 har SMHI bedömt att de kan ta på sig att 

vara projektledare. Arbetet kan nu äntligen ta fart under 2014 genom att skapa en 

arbetsgrupp. 

IHP-kommittén 
IHP, International Hydrological Programme, är Unescos internationella vetenskapliga 

samarbetsprogram inom vattenforskning, vattenresurshantering, utbildning och 

kapacitetsuppbyggnad. Information om IHP-kommitténs arbete finns på 

http://www.smhi.se/svenskaihp/Om-Svenska-IHP. SHAR har under 2013 ej medverkat i IHP 

kommitténs arbete.Svenska IHP-kommittén har stött SHR:s arbete 2012, dels genom 

uppdraget att samordna firandet av VVD med 40 000 kr, och dels genom stödet till det 

hydrologiska terminologiarbetet med 10 000 kr. IHP-kommittén har beslutat om fortsatt stöd 

till SHR under 2013 i samma omfattning. 

Kommunikation 

Webbplats 
SHRs båda webbplatser www.hydrologi.org och www.vattendag.org ligger sedan hösten 2010 

på webbhotellet Binero.se, vilket uppfyller SHR:s behov av enkelhet, flexibilitet och stabilitet. 

Ansvarig för www.hydrologi.org är Johan Kling för samt för www.vattendag.org, Eva Emadén.  

Tekniskt ansvarig och ansvarig utgivare för båda webbplatserna är SHR:s ordförande.  
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Förvaltningsberättelse 

Föreningens syfte 
Föreningen är ett svenskt hydrologiskt samarbetsorgan. Det övergripande syftet är att främja 

hydrologisk forskning och utbildning samt att verka för att hydrologiska kunskaper och 

forskningsresultat kommer hela samhället till godo. 

 

Ekonomisk utveckling 

 2013 2012 2011 2010 

Medlemmar 131 17 17 17 

Intäkter 107 420 162 550 122 808 93 808 

Utgifter 107 918 97 071 116 635 69 770 

Resultat  -498 65 480 6 173 24 037 

 

Balansräkning 
Tillgångar SEK Skulder och eget 

kapital 

SEK 

Plusgirot 142 208 Eget kapital 185 423 

Sparkonto företag 43 215 Skulder 0 

Summa tillgångar 185 423  185 423 

 

  

                                                                    
 

 

1 ytterligare en medlem avser att betala medlemsavgiften 
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Resultaträkning 

Resultatsräkning   Belopp i SEK Summa i SEK 

Ingående balans2    185 921 

Föreningens intäkter    

Medlemsavgifter3 Myndigheter och 

företag 2013 

4 27 000  

 Myndigheter/företag 

2012 

2 18 000  

 Institutioner 2013 6 11 250  

Bidrag IHP 2013 

verksamhetsbidrag 

 40 000  

 IHP 2013 

terminologiarbete 

 10 000  

Övriga intäkter Ränta, sparkonto4  1170  

Summa intäkter    107 420 

Föreningens kostnader    

Central kostnader och 

Världsvattendagen 2013 

Plusgirokonto, 

årsavgift m.m. 

 956  

 Samordning VVD5  100 000  

 Reseersättning för 

samordnare 

 558  

 Webbutveckling  1 003  

 Övrigt  410  

Vattenpaketet6  

Utvecklingskostnad 

Veronika Rensfeldt  0 4 991 

 Karin Ekstedt  4 991  

Summa kostnader    107 918 

Årets resultat    -498 

Utgående balans    185 423 

 

                                                                    
 

 

2 På räntebärande sparkonto: 42 045,25 kr; på plusgirokonto: 143 875,81 kr 
3 Försenade medlemsavgifter från myndigheter/företag i början på 2014 uppgår till en summa av 8 625 kr 
4 Ränta för 2012 som inte togs med i resultaträkningen för 2012 samt räntan för 2013 
5 Inklusive lönekostnader för kvartal 4 2012 (20 000 kr) 
6 Upplupna löner för 2013 motsvarar 18 750 kr (Rensfeldt) och 5 387 kr (Ekstedt). Kostnader belastar 2014. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
SHR:s ekonomi redovisas kalenderårsvis vilket innebär ett kvartals tidsförskjutning till 

föreningens verksamhetsår. Styrelsens mål är förskjuta verksamhetsåret så att det 

överensstämmer med kalenderåret och det ekonomiska redovisningsåret.  

Vid utgången av 2013 hade 13 medlemmar betalat 2013 års avgift samt en medlem som avser 

att betala medlemsavgiften. Två medlemmar inkom med medlemsavgift för 2013 avseende 

verksamhetsåret 2012. Vid slutet av 201 hade föreningen vid slutet av 2012, 10 medlemmar 

varav 5 stycken var företag eller myndigheter och 8 institutioner inom Högskolan.  

SHR:s ekonomi är förhållandevis god med tanke på den begränsade budgeten. Årets resultat 

innebär att verksamhetens resultat är ett litet underskott.  IHP:s bidrag till 2013 var 40 000 

kr samt ett bidrag på 10 000 kr för arbetet med en hydrologisk terminologi. Tillsammans med 

tillkommande medlemsavgifter har styrelsen bedömt att 50 000 kr kan avsättas som grund 

för att starta arbetet med en standardiserad terminologi för hydrologiska termer. 

Under verksamhetsåret har föreningen deklarerat för räkenskapsåret 2013 

 Styrelsen beslutade under verksamhetsåret att stödja doktoranders deltagande vid 

Vattendagarna 2013 med 10 000 kr. 

 Styrelsen beslutade under verksamhetsåret att avsätta 50 000 kr till arbete med att 

utveckla hydrologisk terminologi inom en projektgrupp. 

Konton 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd. redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående 

år 

Skulder 
Svenska hydrologiska Rådet har vid räkenskapsårets slut inga skulder 

Förslag till årsmötet 
Styrelsen föreslår årsmötet att överskott från 2013 förs över till verksamhetsåret 2014 för att 

stärka SHR:s roll i samhället och för att bidra till arbete med en gemensamt terminologi för 

hydrologiska termer 
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Revisionsberättelse 
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Kontaktinformation 
 

Svenska Hydrologiska Rådet 

c/o Johan Kling 
Havs- och vattenmyndigheten 
Box 11 930 
404 39 Göteborg  

Epost   info@hydrologi.org 

www.hydrologi.org 

 

 


