
 
 

 

 

 

Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
 
Datum: 2015-05-07 
Tid: 08.30 – 11.00 

Plats: Ringsjörummet, Höörs kommun 
Närvarande: Anna Palm, Henrik Wöhlecke, Kjell Åke Persson, Lena Vought, John Bergström, Håkan Bergknut 

(adjungerad), Richard Nilsson (sekreterare) 

 

 
 
 
1) Mötets öppnande 
Anna Palm öppnade mötet. Kjell Åke Persson valdes till justeringsman.  
    
2) Ekonomisk redovisning 
Håkan drog uppföljningen. Så här långt följer vi budget. Fisket har ställts in under 
april för att ta igen underskottet från förra året. Prognosen för 2015 (med inställt 
höstfiske) blir ett överskott på ca 160 tkr. Vilket ger en slutsumma på ca 40 tkr, när 
förra årets underskott är avdraget. Excelfilen med ekonomiredovisningen skickas, 
av Håkan, till styrelsen. 
 
3) Fisket under höstsäsongen 
Beslut att skjuta på frågan till nästa möte. Avvaktar information från maj månads 
provtrålningar. 
 
4) Deltagande i Jakt- och fiskemässan 
Beslut: Inget fysiskt deltagande från vattenrådet. Tjänstemannaberedningen tar 
kontakt med Höörs kommun och hör om möjligheterna att delta med 
informationsmaterial i Höörs kommuns monter. 

 
5) Budgetförutsättningar 2016 
Punkten flyttas till nästa möte. 
 
6) Nytt EU-projekt 
Håkan informerar om att projektidén inte gick vidare i urvalet denna gång. 
Fortsättningen blir antagligen att se över idén tillsammans med övriga tänkta 
partners och därefter skicka in den på nytt vid nästa utlysning. 
    
  



 
 

 

 

7) Övrigt 
En plan för det fortsatta fisket efterfrågas; hur mycket ska tas upp och vilka 
individer.  
Målen behöver ses över. Tjänstemannaberedningen tar upp frågorna. 
Möjligheten att använda sig av LEADER kommande projekt lyftes. 
 
8) Datum för nästa möte 
Nästa möte är beroende av information från provtrålningarna i Västra Ringsjön. 
Förhoppning är att kunna ha mötet under v. 24.  
 
Sekreteraren i efterhand: Ett möte har preliminärbokats till den 18/6, i Hörby. 
 
9) Mötet avslutas 
Anna tackar för denna period och avslutar mötet. 

 
 
 
Vid tangentbordet 
Richard Nilsson 

 
 
Justeras: 

  

Anna Palm, ordförande 

 

Kjell Åke Persson, justerare 
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