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Protokoll årsstämma med Ringsjöns vattenråd
Datum: 2014-12-15
Tid: 09.30 – 12.00
Plats: Höörsalen, Höörs kommun
Närvarande

Anna Palm, Höörs kommun, ordförande
Johan Andersson, Eslöv kommun
Kurt Hagenrud, LRF-Hörby
Sonja Jones, MittSkåne Vatten
Jörgen Johansson, Sydvatten AB
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun
Håkan Bergknut, Höör/Hörby kommun, (Tjänstemannaberedningen)
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen
Birgitta Karlsson, Eslöv kommun (Tjänstemannaberedningen)
Mikael Ulvholt, Hörby kommun (Tjänstemannaberedningen)
Richard Nilsson, Ringsjöns vattenråd, sekreterare
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne Län
Emil Åsegård, Eslövs naturskyddsförening
Carin Holst, Plan och bygg Hörby kommun
Kjell Åke Persson, Ringsjöns fvo
Bengt Alfredsson, Rönneåns vattenråd

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
Anna Palm valdes till ordförande. Anna hälsade välkomna och presenterade de nya
deltagarna: Johan Andersson, Eslövs kommun, Carin Holst, Plan och bygg Hörby
kommun samt Emil Åsegård, Eslövs naturskyddsförening.
2)
Justering av röstlängd vid stämman
Röstlängden något decimerad, pga missad betalning av medlemsavgift.
3) Fastställande av dagordning
Problem med revision har medfört ett förslag på förlängt räkenskapsår.
Ordföranden föreslår att punkterna 8-11 (8: Föredragning av årsredovisning och
styrelsens verksamhetsberättelse, 9: Föredragning av revisorernas berättelse, 10:
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser och 11:
Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition) utgår och ersätts av
”8: Förlängning av räkenskapsår till 16 månader” och ”9: Ansökan om att Höörs
kommun går in som garant”. Ändringarna i dagordningen godkändes av stämman.
4) Val av sekreterare för stämman
Richard Nilsson valdes att föra protokoll

Sida 2 av 4

5) Godkännande av föregående protokoll
Stämman godkände föregående mötes protokoll.
6) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Stämman valde Johan Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.
7) Stämmans behöriga utlysande
Stämman fann att stämman blivit behörigt utlyst.
8) Förlängning av räkenskapsår till 16 månader
Stämman beslutade att godkänna förslaget om att förlänga räkenskapsåret så att det
även omfattar augusti-december 2013; sedan vi blivit ideell förening.
9) Ansökan om att Höörs kommun går in som garant
Stämman beslutade att ansöka hos Höörs kommun om att kommunen går in som
garant i det fall vattenrådet får ett underskott.
10) Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
Stämman valde sittande styrelse. Eslövs kommun gör en förändring, Johan
Andersson tar Cecilia Linds plats. Dessa väljs fram till nästa årsstämma.
11) Val av revisorer och ersättare för dessa
Stämman beslutade att välja PwC som ordinarie och Höörs kommuns
lekmannarevisorer som ersättare.
12) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Richard presenterade förslaget till verksamhetsplan, Håkan presenterade
budgetförslaget. Stämman beslutade att godkänna förslagen.
13) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften för 2015 beslutades till 100 kronor.
14) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Inga ärenden
15) Förslag till ändring av stadgar §15 pkt. 13 och 14
Punkterna föreslås flytta från årsstämman till höststämman. Stämman biföll
förslaget. För att detta ska gälla måste ytterligare beslut tas på nästa stämma.
16) Recipientkontrollprogrammet
Birgitta Bengtsson redogjorde översiktligt för provtagningarna i recipientkontrollen
under det gångna året. Samt mer ingående om bottenfaunainventeringen som
utförts i september. Inventeringen finns att ladda ner på nätet. Fullständig och
utökad rapport om recipientkontrollen kommer att presenteras på vårstämman.
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Johan undrade om man kan utläsa några förbättringar i statistiken. Birgitta svarar
att på det rörliga programmet finns det ännu för lite data. I de ordinarie
provtagningarna syns nedgångar i kväve och fosfor.
17) Ingångna Avtal




Reviderat huvudmannaavtal – Ändrat index för att klargöra årliga uppräkningar av
vattenrådets finansiering.
Sätofta hed – Avtal med Naturcentrum om att projektera våtmarksanläggning på
Sätofta hed, söder om Höörs tätort.
Övertagande av trålbåtar – Avtal med Höörs kommun, där vattenrådets övertagande
av trålbåtarna regleras.

18) Verksamhetsinformation
Richard drar kort om hur det går i utfiskningen; Ny skeppare, problem med
trålsonar och hydraulik. Hydrauliken ska förhoppningsvis gå som garantiärende.
Totalt i år har vi tagit ca 100 ton fisk.
Håkan informerar om avslutandet av ABG! och påbörjan på ansökan om nytt EUprojekt: Inriktning ekosystemtjänster för vatten och ramdirektivet för vatten.
Slutrapporten om ABG! finns att ladda ner på hemsidan.
19) Information från VM/Lst
Lars Collvin informerar om nyheter i VISS, den nya sexårscykeln i
vattenförvaltningen och om Vattenmyndighetens stora samråd som pågår fram till
30:e april. Vattenmyndigheten anordnar ett öppet samrådsmöte i Hässleholm den
10 februari kl 08.30-12.00.
Ändringar i statusklassningarna: Ringsjön föreslås få höjd status (dålig
Otillfredställande), Hörbyån och Höörsån sänks, från godmåttlig.
Sänkningarna beror på ökad tillgång till underlagsdata samt nya
bedömningsgrunder.
I samrådet finns förslag till åtgärder på avrinningsområdenivå. Dessa kan skådas i
VISS.
20) Övrigt
Anna önskar att hemsidan kompletteras med information om miljövänliga
alternativ/sätt att sköta tvätt, städning etc. Stämman finner det vara ett bra förslag.
Sekreteraren tar fram info och implementerar på hemsidan.
21) Datum för nästa möte
Nästa möte beslutas till den 18/5 kl. 09.30, på Höörs kommun.
22) Mötet avslutas
Anna avslutar mötet, tackar för väl utfört arbete under året som gått och önskar en
god jul och ett gott nytt år!

Sida 4 av 4

Vid protokollet:
Richard Nilsson, sekreterare

Justeras:

Anna Palm, ordförande

Johan Andersson, justerare

