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Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2014-05-14
Höörsalen, kommunhuset i Höör, kl. 09.30 – 12.00
Närvarande
Beslutande:
Anna Palm, Höörs kommun, ordförande
Cecilia Lind, Eslöv kommun
Kurt Hagenrud, LRF-Hörby
Lena Vought, Hörby naturvårdsförening
George Bergengren, Skåne-Blekinge Jordägareförbund
Daniel Nilsson, MSK, Sportfiskarna
John Bergström, Ringsjöfisk
Sonja Jones, MittSkåne Vatten
Barne Johansson, Sydvatten AB (enl. fullmakt)
Ersättare:
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun
Övriga:
Marcus Ohlsson, Ringsjöns vattenråd, sekreterare
Håkan Bergknut, Höör/Hörby kommun, (Tjänstemannaberedningen)
Bo Went, NV Kustkommittén
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen
Birgitta Karlsson, Eslöv kommun (Tjänstemannaberedningen)
Mikael Ulvholt, Hörby kommun (Tjänstemannaberedningen)
Cassandra Persson, Hörby kommun (Praktik)
Richard Nilsson, ABG!
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne Län
Lukas Österling, Länsstyrelsen i Skåne Län
Therése Andersson, Eslövs kommun (Praktik)
Johan Månsson Christell, Höörs kommun (Praktik)
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1, Mötets öppnande
Anna Palm öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.


Val av personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Stämman beslutade att Kurt Hagenrud samt John Bergström jämte ordföranden skall
justera stämmans protokoll.



Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen.



Tillägg av övriga frågor
Inga övriga frågor tillkom.



Godkänna föregående protokoll (Bilaga 1)
Stämman godkände förregående protokoll.



Justering av röstlängd vid stämman
Röstlängden justerades till 9 st.

2, Recipientkontrollprogrammet
Birgitta Bengtsson redogjorde för den samordnade recipientkontrollen 2013 för Ringsjön.
Att notera:


2013 var andra året som recipientkontrollen körs tillsammans med Rönneå kommittén.

Väder:
 Året - varmare än normalt
 Kallaste månaden – mars
 Isläggning – januari, februari, mars
 Årsnederbördsmängd – något mindre än normalt
 Nederbördsfattiga månader: mars, april, juli

Flöden, hydrologi:
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Ringsjöns utlopp
 Årsmedelvattenföring: 2,9 m3/s
 Normalvattenföring: 4,2 m3/s
 Vattenomsättning: 1,6 år
Arealfölust:
 Snogerödsbäcken och Hörbyån ger fortfarande Ringsjön en hög tillförsel av kväve.
 Syreförhållandena visar fluktuation över året. Djuphålorna uppvisade låga halter under
vissa tidpunkter. 2013 visar inga förändringar från föregående år varvid fluktuationen
och den låga halten i djuphålorna kanske därmed kan vara en naturlig variation.
Elfiske:
 Höörsån, Kvesarumsån och Hörbyån visar höga tätheter av juvenila öringar (0+).

3, Ek redovisning (Bilaga 2)
Budgetuppföljning för 2014-01-01 – 2014-04-30 redovisades.
Noterbart var:
 Div. övriga främmande tjänster erhöll ett utfall på 430,3 %. Detta var vinsten vid
försäljningen av Ringsjöboken vilket tilldelades Marie Brandt. Utgiften täcks upp av
överskottet från 2013 på 49 036,57 som var placerat på ett balanskonto inom Höörs
kommun och bokades över under april månad 2014.
 Delar av ersättning från Rönneåns vattenråd (OH) erhålls då Höörs kommun
fakturerar Rönneåns vattenråd för uthyrning av sekreterartjänsten. Detta kommer att
ske ca kvartalsvis.
 Båthyran har periodiserats för att få en så korrekt redovisning som möjligt under året.
 Budgeten för reparationer och underhåll har överskridits, bl.a. p.g.a. höga
initiala kostnader för service.
 Vattenrådet har förbrukat 30 % av sin budget och ligger därmed under linjär beräkning
vilket för ett år är 33, 3 % vid första kvartalet (4/12 = 33,3%).
 99 % av intäkterna har erhållits. Kvar är bidraget från Vattenmyndigheten, ersättning
från Rönne å (OH) och skatteåterbäring för diesel.
Stämman motsatte sig att överskottet från 2013 placerades som en intäkt under 2014 utan
skall stå som en ingående balans.
Sekreteraren tar upp detta med vattenrådets ekonom.
Stämman beslutade att bokslutet för 2013 skall tas med i den ekonomiska redovisningen
2014-01-01 – 2014-04-30 (bilaga 2) och snarast skickas ut till medlemmarna.
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4, Budget 2014 (Beslutspunkt, Bilaga 3)
Under mötet framkom det att det enligt stadgarna skulle ha hållits årsmöte istället för det till
nu kallade ordinarie mötet.
Enligt stadgarna hålls ordinarie stämma två gånger per år genom en årsstämma (vårstämma)
och en höststämma. Årsstämma hålls före juni månads utgång och höststämma hålls före
december månads utgång.
Stämman beslutade att godkänna budgeten för 2014 och att 2015 års budget skall beslutas
under hösten vilket detta år kommer att fungera som årsstämma.

5, Budget 2015 (Beslutspunkt)
Punkten utgick.

6, Ingångna avtal


Avtal sammarbetsavtal (Bilaga 4)
Då sammarbetsavtalet mellan huvudmännen löper ut 2014-05-31 har ett nytt avtal
tagits fram av tjänstemannaberedningen.
Ändringarna är i huvudsak:
o att ABG! inte längre finns och därmed kommer inte den kontanta betalningen
till EU-projektet att ske utan huvudmännens finansiering återgår enbart till
vattenrådet. Detta medför även att vattenrådet tar över den ”normala”
verksamhet (utfiskningen) som ABG! utförde då det var aktivt.
o att avtalet kommer att löpa fr.o.m. 2014-06-01 och är giltigt t.o.m. 2015-12-31.
Avtalet förlängs därmefter automatiskt med ett år i sänder om ingen part säger
upp avtalet. Detta skrivs in i avtalet då Ringsjöns vattenråd inte längre blir
finansiellt involverad i EU-projektet ABG!.
Styrelsen har godkänt det nya avtalet och ställer sig bakom det (styrelsemöte 2014-0409).
Styrelsen beslutade att det nya avtalet skall skickas ut till resp. kommunstyrelse och
Sydvatten AB för fastställande.
Avtalet sändes ut till ovan nämnda den 29 april 2014.
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Stämman ställde sig bakom det framtagna sammarbetsavtalet enligt bilaga 4.


Förlängning av avtal RKP 2012 - 2015 (Bilaga 5)
Det gemensamma recipientkontrollprogrammet löper ut 2014-12-31, men det går att
förlänga avtalet högst ett år om båda parterna är överens.
Tjänstemannaberedningen föreslog åt styrelsen att avtalet förlängs med ett år och att
ny upphandling genomförs under 2015.
Styrelsen beslutade att förlänga avtalet om Rönneåkommittén samtycker och att en ny
upphandling görs under 2015.
Rönneåkommitténs au beslutade (2014-04-15) att förlänga avtalet i enlighet med
Ringsjöns vattenråds styrelsebeslut.
Ett avtal om förlängning kommer att tas fram mellan vattenråden och Ekologgruppen.

Stämman noterade informationen och ställde sig bakom styrelsens beslut om en
förlängning av avtalet gällande RKP 2012 – 2015.

7, Ny logotyp för vattenrådet (Beslutspunkt, Bilaga 6)
Sex stycken företag tillfrågades. Av dessa valdes Svensk logotypdesign.
Tjänstemannaberedningen gick igenom förslagen som Svensk logotypdesign skickade
ut. Av dessa valdes en logotyp som sedan lades fram som förslag med olika typsnitt
och färgkombinationer åt styrelsen. Styrelsen beslutade att logotyp enligt bilaga 6
skulle läggas fram som beslutsunderlag för stämman.
Priset för logotypen var SEK 5000 Exkl. moms.
Stämman beslutade att underlaget enligt bilaga 6. blir Ringsjöns vattenråds nya
logotyp.
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8, Verksamhetsinformation


Verksamhetsberättelsen för 2013 redovisades. Denna verksamhetsberättelse skickas
varje år in till Vattenmyndigheten. Detta krävs för att erhålla de årliga bidraget på
SEK 40 000.



Ringsjöns vattenråd kommer att deltaga under jakt- och fiskemässan på Bosjökloster
den 30 – 31 augusti. Placeringen blir nedre terrasen (fiskehyllan). De nya båtarna
kommer mest troligt att vara på plats.



Tjänstemannaberedningen håller på att titta på en ny hemsida. Idéer har tagits fram
och tanken är skapa den nya hemsidan efter semestern.
Tjänstemannaberedningen efterfrågade även idéer från medlemmarna angående ny
hemsida. Om idéer finns sänds det lättast över till sekreteraren
(marcus.ohlsson@hoor.se) som sedan tar upp det med tjänstemannaberedningen



ABG! går mot sitt slut (2014-05-31). En slutkonferens kommer att hållas i Lyngby,
Danmark mellan den 22 – 23 maj 2014.
Efter den siste maj kommer handboken som beskriver utifrån projektets resultat hur
man kostnadseffektivast utför biomanipulation i en sjö att slutföras.



En förstudie kommer att utföras under 2014 vilket skall leda till en eller flera nya EUprojekts ansökningar.



En ny minitrål har införskaffats som kan användas av båt med utombordare. Denna
används för trålning vid utloppet till Rönneå.



35 – 40 ton vitfisk har tagits upp fram till nu under 2014 vilket är ungefär som
förregående år.



En student vid Lunds universitet håller på att sammanställa resultat från
fiskmärkningen. Dessa resultat kommer att presenteras under ABG’s slutkonferens.
Av de ca 3000 märkta fiskarna var 1700 Braxen dock har inte så många av dessa
rapporterats in.
Det ser ut som att Västra Ringsjön agerar barnkammare för denna art och att vandring
mellan sjöarna sker under hela året.



Tjuvfiske med handredskap lär tydligen vara vanligt i vissa områden. Enligt
tillsynsman i Ringsjöns fiskevårdsområdesförening är detta känt och en ny
fisketillsynsman har tillsatts.
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9, Information från VM/Lst
Lars Collvin från Länsstyrelsen i Skåne Län informerade om nytt förslag till statusklassning
och åtgärder i arbetet inom vattendirektivet (ny förvaltningscykel 2015 – 2021).
Just nu befinner vi oss i arbetsprocessens kartläggning och statusklassning. Arbetsprocesserna
mot god status löper under sex års cykler (kommande 2015 – 2021).
Länsstyrelsen önskade synpunkter på informationen i presentationen och i kartsystemet Viss
från vattenrådets medlemmar.
Att notera:


är förslaget på att höja Ringsjöns status under 2015 från dålig till otillfredsställande.

Stämman beslutade att sekreteraren sänder ut Länsstyrelsens presentation till medlemmarna så
dessa kan lämna synpunkter. Synpunkter på innehåll lämnas lättast till sekreteraren
(marcus.ohlsson@hoor.se) som sedan återkopplar till Länsstyrelsen.

Lukas Österling från Länsstyrelsen i Skåne Län gav information om finansiering för
vattenåtgärder.
Att notera:




LOVA stödet har kommit tillbaka och signalerna är att det är här för att stanna. Detta
bidrag på 50 % är till för att minska kväve och fosfor läckaget.
HaV har givit budskapet att även deras bidrag gällande vattenåtgärder skall vara
återkommande.
Nytt landsbygdsprogram 2014 – 2020. Förhoppning är att finansiering till våtmarker
och dess skötsel, skyddszoner mm. skall återkomma.

10, Övrigt
Inga övriga frågor togs upp.

11, Datum för nästa möte
Stämman beslutade att sekreteraren skall sända ut ett förslag till datum under november
månad vilket då kommer att vara årsstämma.

12, Mötet avslutas
Ordförande Anna Palm tackade samtliga närvarande och förklarade ordinarie möte avslutad.
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Ordförande

Anna Palm

Sekreterare

Marcus Ohlsson

Justerande

Kurt Hagenrud

Justerande

John Bergström

