Protokoll från årsstämma med Ringsjöns vattenråd
Datum: 2017-06-15
Tid: 13-16
Plats: Mejerigatan 4, Höörs kommun
Deltagare (medlemmar): Susanne Meijer, Anna Palm, Daniel Ell, George Bergengren, Henrik
Wöhlecke, Jesper Rengbrandt, John Bergström, Jörgen Johansson, Kjell Åke Persson, Lars
Frostemark, Lena Vought, Magnus Böklin, Tom Ström. Övriga intressenter och inbjudna:
Richard Nilsson, Jimmy Lindahl, Håkan Bergknut, Elisabeth Andersson, Birgitta Bengtsson,
Mikael Ulvholt, Karin Ohlsson, Björn Lagerdahl.

Dagordning

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
Anna Palm valdes. Anna tackade avgående ordförande Susanne Meijer för tiden
som varit.
2) Justering av röstlängd vid stämman
Röstlängden godkändes.
3) Fastställande av dagordning
Punkt 17 utgår på grund av sjukdom. Dagordningen fastställdes.
4) Val av sekreterare för stämman
Richard Nilsson valdes.
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
John Bergström valdes.
6) Stämmans behöriga utlysande
Kallelsen skickades ut 15/5, stämman ansågs behörigt utlyst.
7) Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
(Bilaga 1a,1b)
Dokumenten ansågs föredragna i och med utskicket. Stämman godkände desamma och
beslöt att lägga dem till handlingarna.
8) Föredragning av revisorernas berättelse (Bilaga 2)
Dokumenten ansågs föredragna i och med utskicket. Stämman godkände desamma och
beslöt att lägga dem till handlingarna.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

10) Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
Håkan Bergknut gjorde en kort redovisning av utkomsten av ekonomin för 2016.
Stämman fastställde balansräkning och medelsdisposition.
11) Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
Valberedningens förslag presenterades och godkändes av stämman. Omval på samtliga
positioner utom för positionen för de areella näringarna; Kurt Hagenrud blir ordinarie
och George Bergengren blir suppleant.
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12) Val av revisorer och ersättare för dessa
Ekonomin hanteras helt och hållet av Höörs kommun. Vattenrådets revision
hanteras av Höörs kommuns revisorer.
13) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
Inga inkomna ärenden.
14) Presentation av Karin Olsson, Länsstyrelsen Skåne
Karin efterträder Thomas Lakowitz som Länsstyrelsens/beredningssekretariatets
representant. Karin har tidigare arbetat på Havs- och vattenmyndigheten samt varit
konsult inom vattenområdet. Ordförande hälsar Karin välkommen till Ringsjöns
vattenråd.
15) Recipientkontrollprogrammet
Birgitta Bengtsson redogör för resultaten från 2016 års recipientkontroll i Ringsjön
och Rönne å. Rapporten finns att ladda ner i sin helhet på
http://www.ringsjon.se/2016_sammanfattning_av_vattenkontrollen
Diskussioner:
Daniel Ell menar att projektet inte har minskat algbiomassan och att något är fel.
Håkan Bergknut visar upp bilder från Professor Lars Anders Hanssons föredrag
från förra stämman. Hans forskning visar att det är väldigt stor skillnad på
biomassa före och efter reduktionsfisket.
Kjell Åke Persson fyller i och menar att det idag är mycket färre dagar med
algblomning än tidigare.
John Bergström har aldrig upplevt sjön klarare än nu. Sjön är tidvis kristallklar!

Daniel Ell menar att trålningen innebär stor påverkan på bottnarna och refererar till
en rapport om bottentrålning i havet. Håkan och Jimmy Lindahl förklarar att
rapporten inte går att översätta till vår trålning. Vi trålar inte med samma sorts
redskap som används i havet. Vi försöker UNDVIKA att röra i botten.
Mötet pausas för att fira 10-års jubileum för Ringsjöns vattenråd. Kaffe och
födelsedagstårta serveras. Ordföranden utropar ett trefaldigt leve för Ringsjön!
16) Verksamhetsinformation
 Richard redogör för turerna kring det av fiskevårdsområdesföreningen
anbefallda trålningsstoppet i maj.
 Håkan drar den ekonomiska redovisningen för i år. Läget ser bra ut och vi
följer budget.
 Jimmy informerar om reduktionsfisket sedan årets start, 27 februari. Totalt
tagit ca 30 ton. Endast kunnat fiska i Västra under en dag, resultat: tre ton.
 Richard berättar om läget för aktuella våtmarksanläggningar. Anmälan om
vattenverksamhet skall skickas in till Länsstyrelsen för Sätofta hed.
Intresseanmälan ska skickas in för våtmarken vid Kvesarumsåns utlopp.
Länsstyrelsen tillsammans med Blommeröd är i färd med att anlägga 30-40
hektar våtmark intill Västra Ringsjön, vid södra sidan om Lillö.
17) Kraftverk Rönneå
Punkten utgick på grund av sjukdom.
18) Information från Havs- och vattenmyndigheten
Björn Lagerdahl, informerar om vattenförvaltning: Varför, kopplingen till Sveriges
miljömål och miljökvalitetsnormer. Vi får höra om höstens kommande samråd
samt om förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2016 – 2021. Dokumenten finns att
ladda ned på HaV:s hemsida: http://goo.gl/tPa5Ae
Diskussion följde om nya reningsmetoder av avlopp, sköljmedel samt om regler för
enskilda avlopp.
”Det som inte kan gå genom kroppen ska inte ner i toaletten!”
19) Övrigt
 Karin Ohlsson drog kort om läget med kraftverken i Rönne å. Klippans
kommun för diskussioner med ägarna om att köpa ut kraftverken.
Länsstyrelsen kommer, med stor sannolikhet, att ta med de tre kraftverken i
en ansökan om ett LIFE-projekt.
 Anna informerade om att Marcus Ohlsson tyvärr har slutat hos oss. Anna
riktade ett stort tack till Marcus för hans tid hos oss. Ersättaren heter
Rebecka Thise. Rebecka är just nu på semester.

 Anna berättar att vi kommer att deltaga på Jakt- och fiskemässan på
Bosjökloster 26-27/8. Kom gärna dit och åk med en av trålbåtarna på en tur
på Ringsjön.
20) Datum för nästa möte
Nästa möte bestäms till 16 november kl. 13.15, på Höörs kommun.
21) Mötet avslutas
Anna avslutar stämman och tackar för engagemang och ett trevligt deltagande samt
önskar en god sommar!
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