Protokoll för årsstämma med Ringsjöns vattenråd
Datum: 2015-05-18
Tid: 09.30 – 12.00
Plats: Höörsalen, Höörs kommun
Närvarande:
Anna Palm Höörs kommun, ordförande
George Bergengren, Skåne-Blekinge
Jordägareförbund
Lars Ahlkvist, Hörby kommun
Johan Andersson, Eslövs kommun
Kurt Hagenrud, LRF
Lars Collvin, Länsstyrelsen
Marcus Holm, Sydvatten AB
Birgitta Karlsson, Eslövs
Kommun(tjänstemannaberedningen)
Sonja Jones, Mittskåne vatten
Susanne Meijer, Hörby kommun
Daniel Ell, Malmö Sportfiskeklubb
Bengt Alfredsson, Rönneåns vattenråd
Kjell Åke Persson, Ringsjöns fvof
Rickard Davidsson, Höörs kommun
(ekonom)
Håkan Bergknut, Höörs kommun
(tjänstemannaberedningen)
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen
Richard Nilsson, Ringsjöns vattenråd
(sekreterare)

Protokoll
1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
Anna Palm valdes.
2) Justering av röstlängd vid stämman
De som betalt medlemsavgift och därmed var berättiga att rösta var: Höörs
kommun (Anna Palm), Hörby kommun (Lars Ahlkvist), Eslövs kommun (Johan
Andersson), Sydvatten (Marcus Holm), Skåne-Blekinge Jordägareförbund (George
Bergengren), Mittskåne vatten (Sonja Jones), Malmös sportfiskeklubb (Daniel Ell),
LRF (Kurt Hagenrud) och Ringsjöns fvof (Kjell Åke Persson)
3) Fastställande av dagordning
Ändringar från utskickad dagordning: Punkt 16 flyttas till punkt 13 och punkt 18
utgår. Stämman godkände dagordningen.

4) Val av sekreterare för stämman
Richard Nilsson valdes
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Susanne Meijer valdes
6) Stämmans behöriga utlysande
Stämman ansåg utlysandet av mötet vara tillfredsställande.
7) Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
Rickard Davidsson drog årsredovisningen. På grund av förlängt fiske blev 2014 års
resultat ett underskott på 119 023, 79 kronor. Höörs kommun har gått in som
garant, med motprestationen att resultatet för 2015 ska bli noll eller positivt.
Deklarationen är inskickad till.
Richard Nilsson drog kort om verksamhetsberättelsen, samma som skickats till
Vattenmyndigheten.
8) Föredragning av revisorernas berättelse
Ekonomin från föreningens start i augusti 2013-20141231 har granskats av revisor
Bengt Hägg på revisionsfirman pwc. Revisorn förespråkar att styrelsen ska få
ansvarsfrihet.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
Stämman beslutde att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013-2014.
10) Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
Punkten utgick. Ansågs vara avklarad i punkt 7.
11) Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
Stämman beslutade enligt förslaget:
Höör:
Anna Palm
Hörby:
Susanne Meijer
Eslöv:
Johan Andersson
Sydvatten:
Jörgen Johansson
Areella näringar:
George Bergengren
Ideella naturvårdsföreningarna:
Lena Vought
Yrkesfiskarna:
John Bergström
Ringsjöns fvof:
Kjell Åke Persson
Suppleant för huvudmän:
Henrik Wöhlecke
Suppleant för övriga:
Kurt Hagenrud
12) Val av revisorer och ersättare för dessa
Revisionsfirman pwc valdes. Pwc utser själva sina ersättare.
13) Förslag till ändring av stadgar §15 pkt. 13 och 14

Ändring av stadgar kräver beslut på två stämmor. Första beslutet att ändra §15 togs
på stämman i december. Även denna gång biföll stämman att ändra stadgarna.
14) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Utgår. Tas på höstmötet.
15) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Utgår. Tas på höstmötet.
16) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
Inga inkomna eller hänskjutna ärenden fanns.
17) Recipientkontrollprogrammet
- Birgitta Bengtsson
Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen redovisade förra årets recipientkontroll.
Viktigaste noteringen var att sommarmedelvärdet för kväve och fosforhalter var
det lägsta som uppmätts sedan recipientkontrollen startade!
18) Verksamhetsinformation
Richard Nilsson drog kort om vad som hänt hittills under året. Bland annat:
Rekord i trålning, 15 ton i ett drag; ca 40 ton på två veckor i februari. Arbetet med
Sätofta hed fortskrider.
George Bergengren undrade huruvida trålarna kan köra på RME. Richard fick i
uppdrag att kolla upp om det lät sig göras.
19) Information från VM/Lst
- Lars Collvin
Lars Collvin från beredningssekretariatet på Länsstyrelsen presenterade ”Nytt från
Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen”. Bland annat nämndes planer på att upphäva
Ringsjöföreskrifterna. De verkar ha spelat ut sin roll. Lars pratade även om de nya
statusklassningarna. Överlag innebär de att totalläget i klassningarna går mot sämre
status. Detta beror dock mest på att det nu används nya bedömningsgrunder. De
vattenförekomster som faktiskt har försämrats gentemot föregående klassning är
endast ett fåtal.
20) Övrigt
Richard förevisade kort rådets nya hemsida.
Daniel Ell tar upp frågan om funktionen på våtmarkerna i Snogerödsbäckens
utlopp. Richard får i uppdrag att kolla upp vad som är sagt om dessa.
Daniel propagerar också för förbättring av de anlagda våtmarkerna kring sjön och
hur de kan modifieras för att bättre fungera som gäddlek- och uppväxtplatser.
Kontakter med Sportfiskarna har tagits. Richard och Daniel samverkar i frågan.
21) Datum för nästa möte
Nästa möte bestäms till 30/11 kl. 09.30 i Hörby.

22) Mötet avslutas
Anna tackar avgående Lars Ahlkvist för tiden som varit. En present kommer att
skickas. Anna tackar också för tiden som ordförande och önskar den nya
ordföranden Susanne Meijer välkommen och lycka till med vattenrådsarbetet.

Vid protokollet:
Richard Nilsson, sekreterare

Justeras:

Anna Palm, ordförande

Susanne Meijer, justerare

