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Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd
Datum: 2013-10-07
Tid: 0930 – 1100
Plats: Höörsalen, Höörs kommun
Närvarande:
Beslutande:
Anna Palm, Höörs kommun, ordförande
Cecilia Lind, Eslöv kommun
Jörgen Johansson, VD Sydvatten AB
Kjell-Åke Persson, Ringsjöns fiskeförening
Kurt Hagenrud, LRF-Hörby
Lars Ahlkvist, Hörby kommun
Lena Vought, Hörby naturvårdsförening
Ersättare:
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun
Övriga:
Marcus Ohlsson, Ringsjöns vattenråd, sekreterare
Håkan Bergknut, Höör/Hörby kommun, adjungerad
Malin Blommé, Hörby kommun, Praktikant
Frånvarande:
John Bergström, Ringsjöfisk
George Bergengren, Skåne-Blekinge Jordägareförbund, ersättare

1. Mötets öppnande
Anna Palm öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. Val av justerare
Styrelsen beslutade att Jörgen Johansson jämte ordföranden justerar protokollet.

3. Personal och Verksamhet
En redogörelse enligt följande gavs gällande personal inom vattenrådet och ABG! Detta då ABG!
avslutas 31 maj 2014 och utfiskningen därmed återgår till vattenrådet.
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Utfiskning

Anställning

Administration

Anställning

Håkan Johansson

timmanställd, 22 veckor

Richard Nilsson

100 %

Jerry Widell

timmanställd, 22 veckor

Jimmy Lindahl

100 %

Skeppare

timmanställd, 22 veckor

Håkan Bergknut

ABG!

Tommy Ekman

timmanställd, 22 veckor

Per Nyström

ABG!

Linus Ekström

timmanställd, 22 veckor

Marcus Ohlsson

50 % vikarie för Richard

Däckshänder

Frågan ställdes om vad som händer när Richard återgår till sekreterartjänsten?
De som jobbar inom ABG! tittar redan nu på ett nytt EU-projekt som skulle komma och handla
om ekosystemtjänster med fokus på vatten och kopplingen till vattenförvaltningen. Detta projekt
skulle i så fall kunna startas upp under 2015. Därmed finns det idéer om att försöka ”övervintra”
den organisation man lyckats att bygga upp fram till idag.

4. Ringsjöboken
Anbudsförfrågan skickades ut den 26 september till tre tryckerier utvalda efter miljöprofil. Sista
dagen för att lämna in anbudet blev satt till 3 oktober. Detta för att så snabbt som möjligt kunna
starta tryckningen.
Två anbud lämnades av Am-tryck i Hässleholm samt Holbergs tryckeri i Malmö. Anbudet byggde
på 2000, 3000 samt 4000 ex. Am-tryck vara billigast på samtliga antal och vann därmed anbudet.
Snarast kommer ett pris per bok att tas fram för att nå ”Break even”. Därefter kommer
kommunerna åter att kontaktas för ett korrekt och aktuellt inköpspris.
Sydvatten AB har inte fått någon förfrågan vilket kommer att skickas in direkt.
Vidare så kommer projektet Ringsjöbokens slutrapport att fyllas i och skickas in.
Två avtal kommer även att färdigställas gällande:
 Höörs kommuns ev. författaren överlåtande av rättigheter till Ringsjöns vattenråd.
 Angående den procentuella fördelningen mellan Marie Brandt och Ringsjöns vattenråd
(gäller försäljning utöver de exemplar som säljs till kommunerna samt eventuellt
Sydvatten AB).

5. Ekonomisk redovisning (Prognostiserat utfall 2013-12-31)
Budgetuppföljningen 2013-09-30 med prognostiserat utfall 2013-12-31 gicks igenom.
Styrelsen informerades om att nedskärningar gjorts under samtliga poster för att följa
budgeten för 2013. De största nedskärningarna hamnade på posterna: undersökningar (SEK
55 500), kurser, konferensers och resor (SEK 15 000), övriga inventarier, redskap (SEK
60 000), övriga anläggningar och underhålls material (SEK 29 000) samt logikostnader (SEK
14 000).
Nedskärningen av posten undersökningar kommer inte att påverka förprojekteringen av den
planerade våtmarken i Sätofta, då denna kan lyftas över till 2014 års budget.
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Frågan om det fanns någon risk av värderingen med den framtagna helårsprognosen
besvarades med att risker finns alltid, men med tanke på att året snart är slut så bör dessa vara
minimala.
Sedan så vet vi ännu inte vilken summa som kommer att återföras till vattenrådet från ABG!
Återbetalningen från medfinansieringen som vattenrådet står för kommer först att kunna
preciseras under hösten 2014.
Planerna finns även för ett nytt EU-projekt vilket kommer att handla om ekosystemtjänster
för vatten och kopplingen till vattenförvaltningen.

Budget 2014
Den presenterade budgeten för 2014 är lagd på ett godkännande av äskandet gällande den
utökade ramen från huvudmännen.
Viktigt att notera är att äskandet av denna utökning sker då ingen ökning skett sedan 2008
trots löneökningar mm. Detta har fungerat p.g.a. EU-projektets start 2011 som därmed tagit
stora dela av dessa kostnader.
Frågan om vad de nya trålarna kostar i drift per timme togs upp. För att få fram en rättvisad
siffra angående detta behöver titta över hyran/avskrivningen på båtarna. Styrelsen ansåg att
vikten skall ligga på att få ner avskrivningen och inte att skapa en likviditet inom vattenrådet.
Styrelsen beslutade om att framtagande av förslag till hyra/avskrivning skall tas fram och
presenteras under kommande styrelsemöte.
Styrelsen beslutade även att en mer specificerad budget för 2014 skall tas fram och
presenteras under kommande styrelsemöte.

6. Namnförslag trålbåtar
Styrelsen fick en redogörelse för hur namntävlingen gällande trålbåtarna utförts. Fem av
de inkomna 79 förslagen utvalda av namnberedningen presenterades.
Efter votering beslutade styrelsen att båtarna skall få namnen Östen och Västen.

7. Nästa möte
Nästa möte blev beslutat till den 27:e november klockan 08.30 – 09.30 innan vattenrådets
stämma.
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Ordförande

Anna Palm

Sekreterare

Marcus Ohlsson

Justerande

Jörgen Johansson

