Protokoll styrelsemöte Ringsjöns vattenråd
Datum: 2015-01-23
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Backasalen, Höörs kommun
Närvarande: Anna Palm, Lars Ahlkvist, John Bergström, Kurt Hagenrud, Johan Andersson, Kjell Åke Persson,
Maida Bečirović och Rickard Davidsson (punkt 1)

1) Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkomna. Johan Andersson valdes att
justera protokollet.
2) Ekonomisk redovisning
Maida och Rickard presenterar sig. Rickard Davidsson tar över Maidas tjänst under
tiden hon är föräldraledig. Bokslutet för 2014 är ännu inte helt klart. Resultatet
verkar hamna på -119 tkr. Underskottet beror till största delen på att vi har fiskat
mer än vanligt. Personalkostnaderna drar iväg.
3) Kommande investeringar
Richard redogjorde för möjliga kommande investeringar 2016-17. I nuläget finns
det inget utrymme för några investeringar överhuvudtaget.
4) Undertecknande av reviderat huvudmannaavtal
Endast en behörig var närvarande, Johan Andersson. Avtalet skickas via brev för
påskrift.
5) Antagande av ny medlem
Stiftelsen Skånska Landskap har ansökt om medlemskap, då de tagit över
förvaltningen av Region Skånes markinnehav i Ringsjöns avrinningsområde.
Styrelsen beslutade att godkänna ansökan. Ordförande hälsar Stiftelsen välkomna
till vattenrådet.
6) Info: Upphandling recipientkontroll, planer för uthyrning
Recipientkontrollprogrammet ska handlas upp. Styrelsen beslutar att försöka göra
detta tillsammans med Rönneåns vattenråd. Sekreteraren får i uppdrag att
samordna med Rönneån.
För att hålla verksamheten igång framöver behöver vi ha in uppdrag. Ordföranden
och sekretereren arbetar med att försöka hitta intressenter och vägar för att
synliggöra våra tjänster. Eventuellt kan annonsering göras. Förslag om Facebook
och Twitter.

7)

Övrigt
 Ordföranden påminner om att det blir byte efter stämman i maj,
ordförandeskapet går över till Hörby. Anna Palm kommer, för Höörs
kommun, ansvara för arbetet med vattenråd och andra vattenfrågor. Ämnar
arbeta för en sammanslagning av Ringsjöns och Rönneåns vattenråd.
 John Bergström efterfrågar resultat på fiskmärkningsprojektet. Dessa läggs
ut på hemsidan.
 Med anledning av fiskevårdsområdets oro om Projekt Ringsjöns påverkan på
fiskbestånden anordnas ett möte där vi förklarar situationen. Per Nyström är
tillfrågad som föredragshållare. Kjell Åke återkommer med besked om
lämpligt datum.
 Frågan om trålningsstopp under ordinarie fredningstid för gös lyfts.
Tjänstemannaberedningen tar fram ett förslag på hur vi ska ta oss an detta
till nästa styrelsemöte.
 Sekreteraren efterfrågar statistik från yrkesfisket. Johan Bergström inkommer
med data över fångsterna genom åren.

8) Datum för nästa möte
Beslutas till 7 april kl. 09.00. Lokal meddelas senare.
9) Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet, tackar för uppmärksamheten och hälsar en glad påsk!

Vid tangentbordet

Richard Nilsson
Sekreterare Ringsjöns vattenråd

Justeras:

Anna Palm, ordförande

Johan Andersson, justerare

