
 

 

Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
Datum: 2016-04-29 
Tid: 14.00 – 16.30 

Plats: Hörby kommun, Hörbysalen 1 
 

Närvarande: Susanne Meijer, Johan Andersson, Jörgen Johansson, Henrik 
Wöhlecke, George Bergengren, Lena Vought, Kjell Åke Persson, Thomas Lakowitz 
(adj), Håkan Bergknut (adj), Richard Nilsson (sekr.) 
  
1) Mötets öppnande 

 Johan Andersson valdes att justera protokollet 

 Dagordningen godkändes. Ny punkt 2 samt punkt 5 utgår. 

 Föregående protokoll justerades 
 
2) Introduktion av Thomas Lakowiz, Länsstyrelsen 
Lars Collvins efterträdare, Thomas Lakowitz, presenterade sig och sina tankar om 
hur han tänker sig arbetet framöver. Thomas är även adjungerad i vattenråden för 
Råån, Rönne å, Kävlingeån och Österlen samt Ivösjökommittén. 
 
3) Underskrift av bokslutet 
Bokslutet för 2015 skrevs på av närvarande ledamöte. Anna Palm har signerat vid 
tidigare tillfälle. Richard söker upp John Bergström för att få hans underskrift. 
 
4) Ekonomisk uppföljning 
Håkan drar översiktligt ekonomiredovisningen. Vi har fortfarande ingen egen 
ekonom. Vår tidigare ekonom, Maida Becirovic, är åter efter föräldraaledighet 1/8. 
 
Utdrag från ekonomisystemet ger vid handen att posten för reparationer antagligen 
kommer att dra över budget. I övrigt ser det ut som det ska. 
 
5) Information om reviderat huvudmannavtal 
Punkten utgick 
 
6) Jakt- och fiskemässan 
Enligt beslut på förra styrelsemötet skulle vi ställa ut på Bosjöklosters jakt- och 
fiskemässa. Denna mässa är temporärt inställd. Främst på grund av konkurrens 
med Elmias mässa på Ellinge slott. Ellingemässan är en renodlad jaktmässa. Därför 
föreslår tjänstemannaberedningen att vi istället satsar på att Bosjöklostermässan 
kommer tillbaka nästa år och att vi då tar nya tag med utställning. Styrelsen 
beslutar att ny diskussion om deltagande tas inför nästa Bosjöklostermässa. 
 



 

 

7) Personal - Information 
1/6 går Richard ner på 50 %. Marcus Ohlsson ersätter Richard. Marcus har tidigare 
vikarierat för Richard under ABG-projektet. Han är därmed väl insatt och har i 
stort sett ingen uppstartsträcka.  
 
En ny däckshand, Robin Johansson, har anställts istället för Jerry Widell. 
 
8) Information om verksamheten 
Fisket rullar på i östra Ringsjön och i Sätoftasjön. Vi kommer fortfarande inte in i 
Västra Ringsjön. När vattenståndet var som lägst saknades ca 7 cm för att vi skulle 
komma under bron. Enligt Sydvattens personal på Stehagsverket följer 
vattenståndet, i stort sett, normalkurvan. Det innebär att vattnet inte kommer att 
börja gå ner förrän i början på juni; förutsatt att det inte regnar för mycket. Jörgen 
Johansson nämner att det möjligvis kan finnas lite spelrum i tappningen. Jörgen 
kollar med personalen om det går att lägga sig på maximala tappningen. 
 
Ringsjöns fiskevårdsområdesförening har inkommit med en skrivelse om begäran 
om presentation av arbetsplan för reduktionsfisket. Tjänstemannaberedningen 
författar ett svar till föreningen. 
 
9) Försäkring för passagerare  
Frosta härads hembygdsförenings förfrågan om att följa med på båtarna väckte 
frågan om vi har försäkring som täcker passagerare. Det visade sig att det hade vi 
inte. Försäkringen (P&I, Protection and indemnity  (sekr. i efterhand)) kostar 
12 000 kr. Denna post finns inte i budgeten. Tjänstemannaberedningen föreslår att 
en P&I-försäkring tecknas. Styrelsen beslutar att teckna försäkringen. 
 
10) Vandringshinder i Rönne å 
1/4 kom en dom från Miljödomstolen där de tre kraftverken i Rönne å ålades att 
förse intagen med fingaller och passager för nedvandrande ål. Detta för att 
förhindra att ålarna hackas sönder i turbinerna. Politiker från Rönneåkommunerna 
har skrivit debattartiklar och motioner med andemeningen att kraftverken bör tas 
bort. Även Länsstyrelsen är inblandad.  
Eventuellt kommer det att bli så att kraftverk och fallrätter köps ut och fria 
vandringsvägar skapas i Rönne ås huvudfåra. Det får i så fall stor inverkan på 
Ringsjöns ålar. De kan då, på egen hand, ta sig till sina lekplatser utan att risker 
dödas i kraftverken. Det kan också innebära att vi får upp lax och havsöring till 
Ringsjön och dess biflöden. 
  
  



 

 

11) Publika föreläsningar 
Vi har fått klartecken att hålla föredrag innan Höörs och Eslövs 
kommunfullmäktige. Vi väntar fortfarande på besked från Hörby. I övrigt arbetar 
tjänstemannaberedningen löpnade med att hitta andra arenor där vi kan föra fram 
vårt budskap. 
 
12) Dagordning för årsstämma 16/6 
Det utskickade förslaget till dagordning godkändes. Lars Anders Hansson, 
professor i limnologi på Lunds universitet kommer att tillfrågas som extern 
föreläsare på punkt 19. 
 
13) Övrigt 
Inget togs upp. 
 
14) Datum för nästa möte 
Måndagen 26 september kl. 10.00, i Hörby. 
 
15) Mötet avslutas 
Ordförande tackar för mötet och hälsar trevlig helg. 
 
 
 
Vid tangentbordet 
Richard Nilsson 

 
Justeras: 

  

Susanne Meijer, ordförande 

 

Johan Andersson,  justerare 


