Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd
Datum: 2015-06-18
Tid: 08.30 – 11.00
Plats: Sportcentret, Hörby kommun
Närvarande: Susanne Meijer (ordförande), Jörgen Johansson, Johans Andersson, Lena Vought, Kurt Hagenrud,
George Bergengren, Henrik Wöhlecke. Adjungerade: Håkan Bergknut, Richard Nilsson (sekreterare)

Protokoll
1) Mötets öppnande
Susanne hälsade välkomna och öppnade mötet. Kort presentation av ledamöterna
för nya ordföranden.
2) Val av justerare
Jörgen Johansson valdes att justera protokollet.
3) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Efterfrågan på att få ut handlingar med kallelsen. Bifölls.
4) Ekonomisk uppföljning
Håkan drog uppföljningen. Uppehåll i fisket i april har tagit igen underskottet från
förra året. Vi följer budget i stort. Prognos är svagt positiv. Ser ut att kunna bli
några veckors fiske i höst.
5) Fisket under höstsäsongen
Mötet med referensgruppen (Lunds universitet, Länsstyrelsen, konsult) gav mycket
positiva signaler om hur vi ligger till. Det ser ut som att vi kommer att nå målen
som sattes upp 2005. Lars Anders Hansson (Lunds uni.) var inbjuden till
styrelsemötet för att berätta sin syn på projektets framgångar, men hade förhinder.
Återkommer vid senare möte.
Referensgruppen ansåg att uteblivet fiske under hösten antagligen inte skulle
innebära långsiktiga negativa biologiska effekter. Dock finns en brasklapp på grund
av att vi ännu inte kunnat komma in (för högt vattenstånd) i Västra Ringsjön för
provtrålningar. Referensgruppen kommer att träffas i höst för en översyn av
projektets mål. Troligen kommer vattenväxterna att få en större roll än tidigare.

Största problemet vi står inför nu är att vi kan bli av med personal om vi har ett
längre uppehåll. Jörgen Johansson föreslår att ledamöterna söker i sina nätverk efter
kontakter som kan utgöra bas för ett mer långsiktigt samarbete mellan, framförallt,
de problemsjöar vi har i Skåne. Styrelsen biföll Jörgens förslag. Richard
kontaktar det stundande projektet i Växjösjöarna samt håller fortsatt kontakt med
vattensamordnaren på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.
Vidare samtal har förts med Vallentunasjöns arbetsgrupp. De efterfrågar nu 30
dagars fiske. Personalen är införstådd och positiv till detta. Trålningen i
Vallentunasjön kommer att utföras, tidigast, från mitten av september till mitten av
oktober.
6) Budgetförutsättningar 2016
Kostnaderna för löneökningarna täcks inte av Höörs kommun vilket innebär att
huvudmännen måste täcka även de kostnadsökningarna. Indexuppräkningen i
huvudmannaavtalet täcker sannolikt endast de generella kostnadsökningarna, vilket
i så fall innebär att huvudmanaavtalet måste justeras på den punkten. Rickard
(ekonom) kontrollerar om formuleringarna om indexuppräkning kan anses även
täcka löneökningarna.
Kommunernas budgetberedningar måste snarast informeras om en eventuell
utökad budgetram för vattenrådet. Håkan efterfrågar ett inriktningsbeslut om hur vi
går vidare. Frågan hänsköts till nästa styrelsemöte.
Susanne önskar att tjänstemannaberedningen informerar KSAU om budget, fisket
och turismutvecklingspotentialen under augusti-september.
7) Övrigt
Susanne lyfter frågan om avtalet för hamnen. Beslut: Tjänstemannaberedningen
tar fram förslag på nytt avtal till nästa styrelsemöte.
Jörgen tar upp frågan om det finns intresse/behov av att prioritera arbetet med att
skapa vattenskyddsområde i Ringsjön för att främja fisket. Beslut:
Tjänstemannaberedningen tar med sig frågan.
Fler exemplar av broschyren ”Ringsjön - Hur gick det till och vad görs åt det? ”
efterfrågas för utdelning på kommunerna. Beslut: Richard ordnar fram fler.
Richard och Per Nyström höll föredrag om projektet och sjöns utveckling på ett
möte (27/5) med Ringsjöns fiskevårdsområdesförening. Enligt Kjell Åke var det
mycket uppskattat.

Fråga om samgåendet med Rönne å. På deras stämma valdes ny ordförande och
delvis nya ledamöter. Vi inväntar den nya styrelsen och tar upp frågan med
Rönneåns vattenråd igen.
Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att redovisa arbetet med
samgående till vårt nästa styrelsemöte.

8) Datum för nästa möte
14/9 kl. 08.00, lokal meddelas senare. Nästa möte igen preliminärbokades till den
30/11, innan stämman.
9) Mötet avslutas
Ordföranden tackade för mötet och hälsade en trevlig sommar.

Vid tangentbordet
Richard Nilsson

Justeras:

Susanne Meijer, ordförande

Jörgen Johansson, justerare

