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Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd
Datum: 2015-09-14
Tid: 08.00 – 10.00
Plats: Hörbysalen 1, Hörby kommun
Närvarande: Susanne Meijer (ordf.), Kjell Åke Persson, Kurt Hagenrud, George Bergengren, Johan Andersson,
Henrik Wöhlecke, John Bergström, Richard (sekr.), Håkan (adj.)

Dagordning
1) Mötets öppnande
Susanne hälsade välkomna och öppnade mötet.
2) Val av justerare
Johan Andersson valdes att justera protokollet.
3) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4) Ekonomisk uppföljning
Håkan Bergknut redogjorde för den ekonomiska uppföljningen till och med 31/8.
Posten för reparationer och underhåll är större än väntat. Detta på grund av att vi
varit tvungna att göra ändringar på hydrauliken. Prognosen är nu svagt positiv
(inklusive fiske i höst). Detta på grund av att löner för Marcus och Per dragits på
vattenrådet, samt att Richards tjänstledighet inte dragits av. Vilket nu är korrigerat.
Vattenrådet har betalt lön för Marcus även 2014.
Beslut: Håkan får i uppdrag att i samverkan med Höörs kommun hitta en lösning
på lönerna från 2014.
Henrik framför önskemål att den ekonomiska uppföljningen lättare ska gå att
koppla till budgeten.
5) Budgetförutsättningar 2016
Henrik efterfrågar utskick i form av pdf- istället för excel- samt wordformat. Håkan
går genom budgetförslaget för 2016. Kostnaden för 2016 beräknas bli 3, 4 miljoner
med indexuppräkning. En utökning av fisket till 36 v (hela året, utom
sommaruppehållet) beräknas kosta 600 000 kr. Fördelningen blir då Höör, Hörby
243 693 kr, Eslöv, Sydvatten 60 923 kr. Budgetförslaget innehåller även en
informatör på ca 10 %. Den kostnaden fördelas enligt: Höör, Hörby 50 000 kr,
Eslöv, Sydvatten 12 500 kr.
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Diskussion angående informatören: Vad kan kommunerna erbjuda? Hur ska en
kommunikationsplan se ut? Vad behöver vi få ut till allmänheten? Kan vattenrådet
samarbeta med MittSkåne turism?
Beslut: Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att ta fram ett utökat underlag för
informatörstjänsten till nästa styrelsemöte samt att söka samband med MittSkåne
turism för diskussion och eventuellt samröre kring utveckling av Ringsjön i ett
turism-, närings- och rekreationsperspektiv.
6) Avtal angående hamnen
John framför att avtalspartner, samt punkterna om tillgång till garnverkstaden och
sophämtning ska ändras.
Beslut: Tjänstemannaberedningen tar fram ett reviderat avtalsförslag i samarbete
med John.
7) Samgåendet med Rönneåns vattenråd
Håkan redogjorde för historiken i arbetet med samgåendet med Rönneåns
vattenråd. Diskussion: Styrelsen önskar mer information om samgåendet för ett
förnyat inriktningsbeslut.
Beslut: Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att ta fram mer information till
nästa styrelsemöte.
8) Dagordning för stämman 30/11
Richard visar förslag till dagordning för nästa stämma. Diskussion om hur
medlemsavgifter ska hanteras.
Beslut: Tjänstemannaberedningen ser, till nästa styrelsemöte, över hur detta ska
ske.
9) Information om verksamheten
Richard:
- Båtar och personal är på väg till Vallentuna. De har önskat upp till 30 dagars
reduktionsfiske i Vallentunasjön.
- Steg ett i våtmarksprojektet på Sätofta hed är slutrapporterat till
Länsstyrelsen. En del kvarstår, bland annat en utredning av kulturminnen i
området.
- Svenska insjöfiskarenas AB har visat intresse för reduktionsfisket i Ringsjön.
Kontakt har upprättats.
- Rönneåns vattenråd har startat en vandringshindersgrupp, med inriktning på
att få bort vandringshinder i Rönneåns avrinningsområde. Gruppen har satt
samman ett seminarium om vandringshinder. Detta går av stapeln den
27/11, i Klippan (OBS! Ändrat datum från vad som sades på mötet!).
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Håkan:
- Under oktober kommer vi att delta i kommunernas respektive KSAU för att
informera om vår verksamhet.
Richard i efterhand: Vi kommer att föreläsa om reduktionsfisket i Ringsjön på
vattendagarna i Växjö (13-15/10). Eventuellt också ha en utställning om vårt
arbete. Läs mer på http://limnologerna.org/?page_id=140
10) Övrigt
John meddelar att han noterat att vass dör i Västra Ringsjön samt att utloppet
börjar växa igen. De senaste åren har ålfiskets resultat, framförallt i bottengarnen
närmast utloppet, minskat kraftigt. Han misstänker att detta har att göra med en ny
tappningsställare för dämmet vid Sjöholmen.
John efterfrågar vem som har ansvar för eventuell rensning i utloppet. Richard:
Ansvaret antagligen ligger på dikningsföretaget från sänkningen av sjön 1890-talet.
Beslut: Tjänstemannaberedningen tar med sig frågan om vassdöd, minskat ålfiske
och rensning av dikningsföretaget till nästa styrelsemöte.
11) Datum för nästa möte
5/11 kl. 08.00
12) Mötet avslutas
Susanne tackar för intresset och avslutar mötet.

Vid tangentbordet
Richard Nilsson

Justeras:

Susanne Meijer, ordförande

Johan Andersson, justerare

