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Protokoll från styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
Datum: 2015-11-05 
Tid: 08.00 – 12.00 

Plats: Hörby kommun, rum Christian Kruse 
Närvarande: Susanne Meijer (ordförande), Anna Palm, Henrik Wöhleke, Kurt Hagenrud, George Bergengren, 
John Bergström, Kjell Åke Persson (t.o.m. punkt 8), Johan Andersson, Sven Bergman (Rönneåns vattenråd, 
(fr.o.m. punkt 6)), Håkan Bergknut (tjänstemannaberedningen), Richard Nilsson (sekreterare) 
  
1) Mötets öppnande 

 Val av justerare 
Anna Palm valdes. 

 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 Genomgående och justering av föregående protokoll 
Äldre protokoll undertecknades, föregående protokoll gicks 
genom. 

 
2) Signering av avtal 
Den nya versionen av huvudmannaavtalet har försvunnit på signeringsrundan. 
Avtalet undertecknades nu av Hörbys, Höörs och Eslövs representanter. Richard 
ser till att det kommer Sydvatten tillhanda för underskrift samt att respektive 
huvudman får sin kopia. 
 
3) Ekonomisk uppföljning 
Håkan gick genom den ekonomiska uppföljningen till och med oktober. Prognosen 
ser ut att bli ett svag positiv. Detta inklusive fiske på hösten. Posten för 
”Reparation och underhåll” dras över kraftigt. Nya reparationer har tillkommit, 
propellrar, Eberspächer mm. 

 
4) Underlag för informatörstjänst 
Richard föredrar. Diskussion. Skjuts till punkt 5. 
 
5) Förslag budget 2016 
Håkan visar det färdiga budgetförslaget. Antalet fiskeveckor och 
informatörstjänsten diskuteras. Ingen utökning av antalet fiskeveckor är möjlig i 
nuläget, eftersom vi ännu inte kunnat utföra provtrålning i Västra Ringsjön. 
Informatörstjänsten skjuts till, eventuellt, 2017. Tillskott till posten ”Reklam och 
informationsmateriel” föreslås, 10 000 kr (Höör och Hörby 4 000 kr, Eslöv och 
Sydvatten 1 000 kr). Huvudmännen tar upp detta i respektive organisation. En 
eventuell justering av budgetramen enligt ovan ska ske senast 2015-11-13 för att 
den korrigerade budgeten ska hinnas skickas i tid till stämman. 
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6) Avtal angående hamnen 
Håkan och John har träffats och diskuterat avtalsförslaget, men en del saker är inte 
färdigförhandlade. 
 
7) Samgåendet med Rönneåns vattenråd – förnyat inriktningsbeslut 
Presentationsrunda för och välkomnande till Sven Bergman, ordförande i 
Rönneåns vattenråd. 
Håkan drar bakgrund och förutsättningar för sammanslagning samt en översiktlig 
bild av hur en eventuell organisation kan komma att se ut. Sven drar paralleller med 
hur det fungerar med Vegeåns vattendragsförbunds och deras samverkan med 
Vegeåns Service AB.  
Diskussion om Rönnes uppdelning i olika organisationer. I dag består Rönneåns 
organisation av tre organisationer (vattenrådet, kommittén och lilla kommittén). 
Dessa måste bli en för att vi ska kunna gå ihop. 
 
Beslut: Ringsjöns vattenråd ska arbeta för ett samgående med Rönneåns vattenråd, 
samt att en avsiktsförklaring ska skrivas. Tjänstemannaberedningen får i uppdrag 
att föra dialogen med Rönneåns vattenråd i frågan om samgåendet. 
 
Sven lyfter frågan i Rönneåns vattenråds styrelse. 

 
8) Samarbete med MittSkåne turism 
Richard och Håkan har tagit en första kontakt med MittSkåne turism. Ett möte har 
hållits, samarbetet kommer att fortsätta och utökas. 

 
9) Medlemsavgift 
Beslut: Medlemsavgiften för 2016 sätts till 0 kronor. Medlemsmatrikeln 
upprätthålls genom e-postlista. 
Styrelsen beslutar att delegera godkännandet av nya medlemmar till vattenrådets 
sekreterare. 

 
10) Verksamhetsplan 2016 
Ändringar i punkterna 8.2 (stryk sista meningen), 8.4 (Justera och lägg till enligt det 
som framkom i punkt 7 på styrelsemötet), 8.7 (utveckla texten kring samarbetet). 
Beslut: Efter ändringar läggs verksamhetsplanen fram på stämman. 

 
11) Dagordning stämman 30/11 
Togs på förra mötet. Inga ändringar. 

 
12) Vassdöd 
Richard har samtalat med personal på Sydvatten och med Lars Anders Hansson på 
Lunds universitet. Troligaste anledningen verkar vara skador efter gäss, eventuellt 
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också med påverkan av högt vattenstånd under sommaren. I nuläget kommer vi 
inte längre i frågan.  
Richard tar kontakt med Lunds universitet och meddelar att det kanske kan utgöra 
underlag för ett studentarbete. 
 
13) Ny medlem 
Joel Tenghamn har ansökt om medlemskap.  
Beslut: Styrelsen godkänner Joels ansökan och hälsar honom välkommen. 
 
14) Information om verksamheten 
 Richard redogör för hur fisket i Vallentunasjön har avlöpt. De är nöjda med vårt 

jobb och eventuellt kommer de att återkomma med en förfrågan om en ny insats 
nästa år. 

 Vattenståndet i Ringsjön är mycket lågt. Båtarna ligger på land i väntan på högre 
vattenstånd. 

 Sydvatten har tillstånd att rensa i sundet mellan Östra och Västra Ringsjön. Detta 
kunde tyvärr inte göras med kort varsel. Det krävs en del mätningar innan 
muddring kan ske. Sydvatten har påbörjat detta. 

 En av skepparna har slutat på grund av att han har fått annat jobb. En av 
däckshänderna har tidigare arbetat som skeppare hos oss och tar nu över rodret. 
En däckshand har meddelat att han har sökt annat jobb. Om han får det så 
behöver vi anställa två nya däckshänder. 

 Vi ställde upp med föredragshållare på årets vattendagar i Växjö. På plats hade vi 
även tryckt material om våra tjänster. En del kontakter knöts och idéer om 
tänkbara nya projekt diskuterades med olika personer under vattendagarna.  
 
Vi bjöd även in på studiebesök på fisket i Ringsjön, bland andra representanter 
från Växjö och Hässleholms kommun, Stockholms stad och Vattenmyndigheten. 
(Tillägg i efterhand) 
 

 Tjänstemannaberedningen önskar få närvara på styrelsemöten. Bifalles av 
styrelsen. 

 Vi har haft inbrott i både kontorscontainern och i förrådscontainern. Värdet på 
det stulna uppgår till någonstans kring 30 000 kr. Kommunens försäkring har en 
självrisk som uppgår till två basbelopp, vilket gör att vi får ta kostnaden själva. 
Egen försäkring och åtgärder för att minska risken att detta händer igen ska 
ordnas. 
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15) Övrigt 
 John efterfrågar resultatet från årets fågelinventering. Då han menar att det finns 

alldeles för mycket skarv i nuläget. Flockar på 400 exemplar har observerats.  
Richard meddelar att det konstaterades som mest ca 180 skarvar under 
inventeringen. John avser att söka skyddsjakt på skarven och vill ha vattenrådets 
stöd om Länsstyrelsen kräver det. Styrelsen bifaller. 

 Richard meddelar att även årets makrofytinventering visar på en tillfrisknande 
sjö.  

 
16) Datum för nästa möte 
I det fall behov uppstår sammanträder styrelsen innan stämman 30/11. Första 
mötena 2016 bestäms till 4/3 kl. 13.30 och 29/4 kl. 13.30. Stämman föreslås till 
16/6 kl. 08.30. Samtliga möten och stämma sker i Hörby. Plats meddelas senare. 
 
17) Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet och tackar för ett bra och intressant möte.  
 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 
Richard Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 

 
 

 

Susanne Meijer, ordförande 
 

Anna Palm, justerare 




