Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd
Datum: 2016-03-01
Tid: 14.00 – 16.30
Plats: Hörby kommun, rum Victoria Benedictsson 2

Närvarande: Susanne Meijer (ordförande), Lena Vought, Jörgen Johansson, Kurt Hagenrud, Kjell Åke Persson,
Henrik Wöhlecke, Birgitta Karlsson (tjb), Håkan Bergknut (tjb), Richard Nilsson (sekr)

1)

Mötets öppnande
 Jörgen Johansson valdes att justera protokollet
 Dagordningen godkändes
 Föregående protokoll godkändes och undertecknades av ordförande.
Richard ser till att protokollet lämnas till Anna Palm för justering.

2) MittSkåne turism om samarbete
Susanne drog bakgrunden om idén med samarbetet. Hörbys näringslivschef Karin
Kroon Gunnarsson berättade om MittSkåne turisms organisation och hur de ser på
gemensamma insatser med vattenrådet för att lyfta Ringsjön inom
upplevelseturismen. Samtliga ledamöter ställde sig positiva till samarbete med
MittSkåne turism.
Beslut: Tjänstemannaberedningen fortsätter samarbetet.
3) Bokslut 2015
Håkan gick genom bokslutet.
 Förlustgarantin från 2014 (119 tkr), som Höörs kommun tillhandhöll är
återgäldad.
 Momsen (56 tkr) för 2015 är inbetald till skatteverket.
 2015 slutar med positivt resultat, 187 tkr. Beror på inställt fiske i april,
uppdraget i Vallentuna och minskat höstfiske på grund av ogynnsamt väder.
Bokslutet kompletteras med förklarande text angående skillnaderna i
balansräkningen på sidan 5.
Beslut: Styrelsen godkänner bokslutet, med ovanstående tillägg.
4) Ekonomisk uppföljning
Höörs kommun har bytt bokföringssystem och vi står utan ansvarig ekonom. För
tillfället har vi därför inte tillgång till ekonomisystemet och kan inte ta fram vare sig
uppföljning eller prognos. Håkan har tittat på inkomna fakturor och inget onormalt
bör finnas.
Maida (vår mammalediga ekonom) är tillbaka i höst. Höörs kommun tar antagligen
in en konsult under tiden. Vi räknar med att ha en komplett uppföljning till nästa
styrelsemöte.

5) Moms i vattenrådet
Höörs kanslichef Gunilla Dencker Skoog närvarar och drar sin syn på
problematiken och förmodade lösningar. Styrelsen var inte nöjd med lösningarna.
Beslut: Ordföranden kontaktar respektive parts ekonomi- och kommunchef
för att bestämma ett möte där en acceptabel lösning kan diskuteras.
Tjänstemannaberedningen kontaktar fler vattenråd för att se hur de gör.
6) Jakt- och fiskemässa 2016
Beslut: Vi deltar i Bosjöklostermässan; med monter och aktivitet.
7)

-

Information om verksamheten
Recipientkontrollen är upphandlad: Ekologgruppen (samma som tidigare år)
Fisket är påbörjat. Vi gör vad vi kan för att kunna komma in i Västra
Ringsjön för att kunna genomföra provtrålningar.
Fem nya medlemmar har antagits. Påminnelse om svar på medlemsmailet
skickas ut.
Hemsidan har fått en del positiv uppmärksamhet på grund av innehållet om
vad man som privatperson kan göra för att förbättra sjön. Antagligen
kommer det att utmynna i en artikel på Höörs kommuns uppslag i
Lokaltidningen.

8) Remiss – Lantbruket och recipientkontrollen
Fråga om varför det står flera svar på samma fråga uppkommer. Richard: Ett
vattenråds grundprincip är att verka med lokal förankring. Detta innebär, bland
annat, att allmänhetens synpunkter på vattenrelaterade frågor ska samlas upp. Alla
ska kunna uttrycka sin åsikt och den ska beaktas. Därav motstående svar på några
av frågeställningarna.
Beslut: Styrelsen lägger till följande på fråga 8: ” Vattenrådets styrelse är av
den meningen att det i detta läget inte är lämpligt att Länsstyrelsen Skåne
går händelserna i förväg och anser således att den eventuella nationella
utredningen skall avvaktas.”
9) Uppdatering kring samgåendet med Rönneåns vattenråd
Håkan drar turerna som varit sedan förra mötet. Som det ser ut efter senaste
beslutet i Rönneåns vattenråds styrelse så kommer det inte att bli någon
sammanslagning inom överskådlig tid. Vi står alldeles förlångt från varandra i de
viktiga frågorna.
Beslut: Vi lägger planerna på samgående på is i väntan på ändrade
förhållande i Rönneåns vattenråd.

10) Rutin för signering av remisser och skrivelser
Det kan vara svårt att få till tid för underskrift när remisser och skrivelser ska
skickas in. Tjb föreslår att sekreteraren får signera ”enligt uppdrag”, efter samråd
med ordföranden.
Beslut: Sekreteraren delegeras att signera remisser och skrivelser, efter
överenskommande med ordförande.
Ordföranden lyfter även frågan om huruvida uteblivna svar på utskickade
remissvarsförslag ska hanteras.
Beslut: Uteblivet svar räknas som att förslaget godkännes.
11) Publika föreläsningar
Ordföranden önskar publika föreläsningar om hur arbetet med Ringsjön
fortskrider. Ett förslag är att prata inför kommunfullmäktige i respektive kommun.
Beslut: Tjänstemannaberedningen sätter ihop ett föredrag, ordförande
pratar med kommunfullmäktige i Hörby om ett passande datum.
Tjänstemannaberedningen kontaktar Höör och Eslövs fullmäktige.
12) Årsrapport 2015 och ansökan om bidrag 2016
Beslut: Rapporten och ansökan godkändes. Rapporten skall även utgöra
vattenrådets verksamhetsberättelse.
13) Övrigt
Inget att tillägga fanns.
14) Datum för nästa möte
Bestämdes på styrelsemöte 5 november: 29/4 kl. 13.30 i Hörby.
15) Mötet avslutas
Vid tangentbordet
Richard Nilsson
Justeras:

Susanne Meijer, ordförande

Jörgen Johansson, justerare

