Protokoll styrelsemöte Ringsjöns vattenråd
Datum: 2015-04-07
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Backasalen, Höörs kommun
Närvarande: Anna Palm, Johan Andersson, Henrik Wöhlecke, John Bergström, Kjell Åke Persson, Lena Vought,
Kurt Hagenrud, Jörgen Johansson, Håkan Bergknut, Rickard Davidsson, Richard Nilsson (sekreterare)

1)

Mötets öppnande

Henrik Wöhlecke valdes till justeringsman

2) Ekonomisk redovisning
Rickard Davidsson visade årsredovisningen och revisionsberättelsen. Höörs
kommun går in som garant för underskott 2014. Krav att ta igen detta under 2015.
Henrik Wöhlecke efterfrågar specificerat bokslut. Lämnades ut efter fikapaus.
Håkan Bergknut drog uppföljning 2015. Fram till april är vi i fas med budget.
3) Underskott 2015
Bra väder har medgivit fiske från årsstart. Vi har förbrukat 12 veckors fiske, av
budgeterade 22, hittills. För att komma ifatt underskottet från 2014 läggs fisket ned
i april. Då återstår ca sex veckors fiske; fram till och med midsommar. I dagsläget
finns det inte utrymme för fiske under hösten. Ca 300 tkr extra behövs för att klara
fisket.
Beslut: Ta fram prognos och konsekvensanalys (ekonomisk och biologisk) för
inställt fiske hösten 2015. Denna mailas ut till styrelsen för kommentarer samt
respektive ledamot informerar om läget i sitt KSAU och hos Sydvatten.
4) Förutsättningar budget 2016
De nya båtarna medger mycket längre sammanhängande fiskeperioder. Detta
innebär att vi kan fiska mer än nuvarande budgeterade 22 veckor. Förslag att fiska
hela året, förutom sommarmånaderna. Detta innebär en merkostnad på ca 300 tkr.
Kjell Åke Persson lyfter fram vikten av att få externa uppdrag. Håkan berättar att
kommunallagen sätter stopp för generering av inkomst. Endast oh-kostnader får
läggas på våra kostnader. Vi behöver ha långsiktiga externa projekt, exv. Ivösjön
(som har visat visst intresse för biomanipulering) för att hålla igång båtar och
personal.
Beslut: Innan äskande av mer pengar skall en konsekvensanalys och långsiktig plan
tas fram.

5) Deltagande i Jakt- och fiskemässan
På grund av rådande ekonomi föreslår tjänstemannaberedningen att årets
deltagande i Jakt- och fiskemässan stryks. En kostnad på ca 30-40 tkr. Diskussion
kring detta. Viktigt att vi visar upp oss!
Beslut: Räkna noggrannare på vad engagemanget på mässan kostar; till nästa
styrelsemöte.
6) Fredningstid för gös
Tjänstemannaberedningen förespråkar fortsatt fiske i maj. Detta baseras på
fångsstatistik sedan 2005, maj är näst bästa fiskemånaden, samt på att gösbeståndet
har ökat under projekttiden. John Bergström instämmer om gösbeståndet. Detta
måste kommuniceras utåt, för fiskerättsinnehavarna. Kjell Åke återkommer med tid
och plats för möte med fiskerättsinnehavarna; där frågan benas ut.
Årets trålningar i maj kommer delvis att användas för att genomföra provtrålningar,
med syfte att göra beräkningar på fiskbeståndet (vitfisk).
Beslut: Höörs kommun, tillsammans med vattenrådet skickar ut informationsbrev
till fiskerättsinnehavare och boende kring sjön. Richard tillsammans med Höörs
kommuns kommunikatör skriver ihop texten.
7) Ny upphandling recipientkontroll
Info: Rönneåkommittén har beslutat att genomföra den nya upphandlingen
tillsammans med oss. Sekreterarna tar fram underlag.
Rönneåns vattenråd (och kommitté) har nu både sin ekonomi och sitt
sekreterarskap förlagd till Höörs kommun.
8) Nytt EU-projekt
Info: Vi väntar på besked om vi kan skicka in vår ansökan. Detta kommer 30/4.
Om det går genom skall själva ansökan vara inne i mitten av juli.
9) Dagordning för stämman
Förslaget godkändes. Eventuellt tillkommer det en extern föreläsare.
10) Nya hemsidan
Hemsidan visades upp. En del texter och bilder saknas ännu. Texterna behöver ses
över, eventuellt skrivas om, och korrläsas innan publicering. Förhoppningen är att
lägga ut den publikt innan eller i samband med årsstämman i maj.
Beslut: Vattenrådets protokoll skall läggas ut och vara tillgängliga för alla. Ingen
inloggning ska krävas för att komma åt sidan och dess innehåll.

11) Övrigt
Huvudmannaavtalet är påskrivet av Sydvatten och Eslöv. Är skickat till Hörby, som
skickar till Höör.
Årsredovisningen skrevs på av ledamöterna. Richard söker kontakt med Lars
Ahlkvist för att få hans signatur.
12) Datum för nästa möte
Beslutades till 7 maj kl. 08.30.
13) Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse!

Justeras:

Anna Palm, ordförande

Henrik Wöhlecke, justerare

