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Protokoll från årsstämma med Ringsjöns vattenråd  
 
Datum: 2018-05-31 
Tid: 17.00 

Plats: Mejerigatan 4, Höörs kommun 
 
Deltagande: Anna Palm (ordförande), Lars-Anders Hansson, Daniel Ell, Magnus Böklin, Jesper 
Björk Rengbrant, Jörgen Lindquist, George Bergengren, Kjell Åke Persson, John Bergström, 
Kurt Hagenrud, Johan Andersson, Susanne Meijer, Magdalena Lindberg Eklund, Olof 
Göransson, Tom Ström, Håkan Björk, Lars Frostemark, Birgitta Karlsson, Mikael Ulvholt, 
Jimmy Lindahl, Richard Nilsson (sekreterare), Per Nyström (föredragande), Romina Martin 
(föredragande) 
 

 
1) Val av ordförande att leda förhandlingarna  

Stämman valde Anna Palm till ordförande. Anna förklarade stämman öppen och 
hälsade vattenrådets senaste medlem Håkan Björk välkommen. 
 

2) Justering av röstlängd vid stämman 
Stämman beslutade att justering av röstlängden görs vid behov. Medlemslistan 
uppdaterades med Håkan Björk. 
 

3) Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes 

 
4) Val av sekreterare för stämman  

Richard Nilsson valdes till sekreterare. 
 
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

Susanne Meijer valdes till justeringsman. 
 
6) Stämmans behöriga utlysande 

Medlemmarna fann stämman behörigt utlyst. 
 
7) Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse 

Stämman fann att årsredovisning och verksamhetsberättelse genom tidigare 
utskick räknas som föredragna. 

  
8) Föredragning av revisorernas berättelse 

Stämman fann att revisorernas berättelse genom tidigare utskick räknas som 
föredragna. 

 
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
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10) Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition 
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. 

Anna Palm Höörs kommun, Ordförande omval 
Susanne Meijer Hörby kommun omval 
Johan Andersson Eslövs kommun omval 
Jörgen Johansson Sydvatten AB omval 
Henrik Wöhlecke Eslövs kommun, suppleant omval 
Johan Bergström Yrkesfisket omval 
Kjell-Åke Persson  Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening omval 
Lena Vougth Naturskyddsföreningarna omval 
Kurt Hagenrud Areella näringarna omval 
George Bergengren Areella näringarna, suppleant omval 

 
12) Val av revisorer och ersättare för dessa 

Vattenrådets ekonomi hanteras inom Höörs kommun. Revisionen sker via 
kommunens ordinarie revisorer. 

 
13) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 

Inga ärenden har inkommit. 
 
14) Recipientkontrollprogrammet 

Ekologgruppen har fått förhinder. De har skickat en powerpointpresentation med 
redovisningen av 2017 års recipientkontroll. Richard gjorde sitt bästa för att 
redovisa densamma.  
Presentation och rapport finns att ladda ner på vår hemsida (Richard, i efterhand). 

 
15) Verksamhetsinformation 

Fisket 
Jimmy redogjorde för fisket hittills under 2018. Vi har haft en bra period. Drygt 
50 ton fångat med trål, bottengarn och ryssjor. Fiskevårdsområdets 
trålningsförbud är över och vi börjar trålningarna på nytt på måndag (4/6). 
Möte har skett med tillverkaren av båtarna. Olika förslag finns på sänkning av 
hytterna. Vi inväntar prisuppgifter. Tanken är att arbetet med sänkningen skall 
vara klart innan höstsäsongen startar. 
 
Richard berättar om övrig verksamhet. 
Remissvar 
Vi har hittills i år lämnat synpunkter på tre remisser: Höörs kommuns 
översiktsplan, 
Vattenmyndighetens två remisser om Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
samt Arbetsprogram och väsentliga frågor. 
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Föredrag 
Föredrag om vattenrådets verksamhet har hållits för Rotary i Höör och Hörby. 
 
Samarbete med Sportfiskarna Skåne 
Vi har tillsammans med Sportfiskarna Skåne varit behjälpliga i ett examensarbete 
för en student (Patrik Larsson) på Lunds universitet. Arbetet innebär att ta fram 
en förvaltningsplan för fisket i Ringsjön.  Planen är klar. Patrik och Sportfiskarna 
har meddelat att de gärna kommer och föredrar den för Ringsjöns 
fiskevårdsområdesförening, senare i höst. 
 
Olof Göransson frågade om hur arbetet med ”gäddfabriker” framskrider. Richard 
meddelade att vi kommer att träffa representanter från Sportfiskarna Skåne 14 
juni och då besöka ett antal olika möjliga lokaler.  
 
Rapporter 
Vi har tagit fram två rapporter, en om vårt reduktionsfiskes inverkan på sjön och 
en rapport om hur vårt fiske har påverkat fåglarna knutna till Ringsjön. 
  
Personal 
Rebecka har sagt upp sig – ny rekrytering skall ske. Håkan har blivit tillförordnad 
chef för Miljö- och bygg i Höör. Detta innebär att vi kör med reducerad 
administrativ kraft för tillfället. 
 
Sätofta hed 
Långbänken går mot ett verkställande. Vi har en konsult som ska författa anmälan 
till Länsstyrelsen. Därefter handlar vi upp en konsult för själva genomförandet. 
 
Kommande verksamhet 
Ett par remisser är på ingång, bland annat kraftigt modifierade vatten, från HaV. 
Kommer att komma medlemmarna tillhanda via utskick. 
Vi ska hjälpa Ringsjöns fiskevårdsområdesförening att underlätta inlämnande av 
fångsstatistik, via internet. 

 
16) Presentation av rapporterna ”Reduktionsfiske i Ringsjön 2005-2017 – 
Fiskbeståndens utveckling och riktlinjer för fortsatta åtgärder” och ”Sjöfågel i 
Ringsjön – har antalet rastande fåglar påverkats av reduktionsfisket?” 

Per Nyström från Ekoll AB redogjorde för resultaten från de bägge rapporterna. 
Per sammanfattar sitt föredrag så här: ”Det finns inte många liknande projekt med 
så mycket data och positiva resultat av en biomanipulering. Projektet är ett globalt 
föredöme för sjörestaurering.” 
 
Diskussion fördes kring skarvarna i Ringsjön. 
Daniel Ell bad Per att reda ut en fråga angående sportfiskets uttag av gös, som 
uppkommit på fiskevårdsområdesföreningens årsstämma. Det hävdades där att 
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sportfiskarna skulle ta upp dubbelt så mycket gös som yrkes- och husbehovsfisket. 
Per svarade att enligt statistiken som finns tillgänglig stämmer det påståendet inte. 
Sportfiskarnas uttag är väldigt litet i sammanhanget. 
Föredraget och rapporterna finns att ladda ner på vår hemsida (Richard, i efterhand). 
 

17) AquaCross Fallstudie om Ringsjön  
Romina Martin från Aquacross föredrog om ” Att förstå övergödning och återskapa god 
vattenkvalitet i Ringsjön och Rönne å - med hjälp av ekosystemtjänster och resiliens”. 
Romina delade ut ett informationsblad och några frågeställningar hon önskade svar på. Dessa 
kan lämnas till Richard, så vidarebefordrar han till Romina. 
Föredraget finns att ladda ner på vår hemsida (Richard, i efterhand). 
 
18) Övrigt 
Inga övriga frågor fanns. 
 
19) Datum för nästa möte 
Nästa möte beslutades till måndagen 19 november kl. 18.00. Plats blir i Höör, 
meddelas senare. 
 
20) Mötet avslutas 
Ordförande tackade för mötet och önskade en skön sommar med mycket vatten! 

 
 
 
 
Vid protokollet:  
Richard Nilsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
Justeras: 

 
 
 
 
 
 

 

Anna Palm, ordförande 
 

Susanne Meijer, justerare 


	Protokoll från årsstämma med Ringsjöns vattenråd
	Datum: 2018-05-31
	Tid: 17.00
	Plats: Mejerigatan 4, Höörs kommun
	Deltagande: Anna Palm (ordförande), Lars-Anders Hansson, Daniel Ell, Magnus Böklin, Jesper Björk Rengbrant, Jörgen Lindquist, George Bergengren, Kjell Åke Persson, John Bergström, Kurt Hagenrud, Johan Andersson, Susanne Meijer, Magdalena Lindberg Eklu...

