Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd
Datum: 2017-04-20
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Hörby kommun, Hörby Sportcenter
Närvarande: Susanne Meijer, Jörgen Johansson, Henrik Wöhlecke, Kjell-Åke Persson, George
Bergengren, Kurt Hagenrud, Håkan Bergknut (adj), Marcus Ohlsson (sekr.) Richard Nilsson (R-VR),
Rebecka Thise (sekr.), Elisabet Andersson (vattenförvaltningen).

1)

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Meijer välkomnade samtliga och förklarade mötet öppnat.




2)

George Bergengren valdes att justera protokollet
Dagordningen godkändes.
Föregående styrelseprotokoll godkändes enligt bilaga 1. och lades till handlingarna.

Ekonomisk uppföljning
Håkan Bergknut drog översiktligt budgetuppföljningen för mars 2017 enligt bilaga 2. Denna
ekonomiska redovisning påvisade inte några konstigheter förutom en eventuell kostnads
ökning (sek 25 000) gällande den samordnade recipientkontrollen vilket redovisas under punkt
5.
Styrelsen godkände den ekonomiska redovisningen enligt bilaga 2.

3)

Ringsjöns fiskevårdsområdesförening

Richard Nilsson informerade följande:


Under Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings styrelsemöte den 1 mars diskuterades
om ett förslag gällande trålstopp i Ringsjön inför deras kommande stämma.



Därefter hölls ett diskussionsmöte mellan de olika styrelserna för att försöka finna en
gemensam lösning.



Under Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings stämma den 4 april beslutades det att det
skall vara trålstopp i Östra Ringsjön samt Sätoftasjön under maj månad 2017.
Eventuellt kan trålning ske i Västra Ringsjön.
Det innebär att vi kan fortsätta tråla i Västra Ringsjön om vattenståndet tillåter det.

Dock får övrig utfiskningsteknik utföras i samtliga delar av sjön.

Richard poängterade att ordet eventuellt i Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings (RFVOF) beslut
skall justeras så att innebörden blir att trålning får lov att utföras i Västra Ringsjön under maj månad
2017. Ändringen ska också omfatta att vi tillåts fiska med ryssja, not och minitrål. Kjell Åke Persson
tar med sig detta till (RFVOF).

4)

Verksamhetsinformation


Fisket
Richard Nilsson informerade följande:



att sedan fiskets start under mars månad har ca 20 ton landats.
Tjänstemannaberedningen ser över hur en eventuell sjukskrivning påverkar
verksamheten.

Jörgen Johansson ställde frågan om redogörelse för biomanipulationens mål och om
dessa inte skulle kunna packeteras för ökad tydlighet?
Styrelsen beslutade att under nästa styrelsemöte få en föredragning om hur
tjänstemannaberedningen valt att redovisa målen via hemsidan.



Kraftverk Rönneå
Håkan Bergknut informerade om det tidigare mötet mellan kommunerna gällande
vattenkraften i Klippan.
Tord Andersson från Klippans kommun kommer att närvara under kommande
stämma för att mer ingående informera om denna arbetsprocess.



Sekreterartjänst presentation av Rebecka Thise
Håkan Bergknut presenterade Rebecka Thise som nu kommer att vara den nya
sekreteraren från och med den 2 maj 2017 för Ringsjöns vattenråd.



Valberedning
Marcus Ohlsson gav informationen om att valberedningen
(tjänstemannaberedningen) nu kommer att påbörja sitt arbete.
Mail kommer att skickas ut till samtliga ledamöten förutom huvudmännen med
förfrågan om fortsatt uppdrag.
Viktigt är dock att detta förankras bak inom respektive organisation av respektive
ledamot.

5)

SRKP
Marcus Ohlsson föredrog Ekologgruppens fråga gällande provtagning av bottenfauna i Västra
Ringsjön.
Ekologgruppen kommer under september att göra bottenfaunaundersökningen i Västra
Ringsjön. Enligt det upphandlade anbudet gäller det enbart en profundal- samt litoralpunkt
med 5 delprov vardera.
Bottenfaunan har även tidigare undersökts av Ekologgruppen enligt samma metodik som i
Lunds universitets undersökningar mellan 1969 – 1996, med 5 profundalpunkter á 5 delprov,
5 – 1 m djup.
Frågan Ekologgruppen ställer är därmed att om provtagning önskas enligt tidigare så
tillkommer enligt anbudet sek 25 000: -.
Tjänstemannaberedningens förslag till styrelsen är att inte bryta den tidigare tidserien som
finns historiskt, utan att notera/revidera underlaget inför kommande upphandling 2018 och ta
den utökade kostnaden på sek 25 000: -.
Denna kostnad är dock ej inräknad i lagd budget för 2017.
Styrelsen beslutade att följa tidigare metodik enligt Lunds universitet och därmed
godta Ekologgruppens utökade kostnad på sek 25 000: -.

6)

Skrivelse höghastighetsjärnväg, Trafikverket
Marcus Ohlsson föredrog framtagen skrivelse gällande Trafikverkets planerade
höghastighetsjärnväg enligt bilaga 4.
Henrik Wöhlecke informerade att i Trafikverkets informationsunderlag fanns ej Västra
Ringsjön klassad som riksintresse dricksvatten.
Henrik önskade därmed att denna klassning framförs i den framtagna skrivelsen.
Styrelsen beslutade att revidera skrivelsen enligt Henrik Wöhleckes önskemål.

7)

Övrigt
Richard Nilsson informerade om våtmarksprojektet vid Sätofta hed.
Det ursprungliga förslaget om våtmark på Sätofta hed har delats upp i två steg. Steg ett inom
projektet gäller ca fem hektar och ligger helt på Höörs kommuns mark. Länsstyrelsen har givit
positivt förhandsbesked om ersättning för steg 1. En skrivelse om accepterande av
projektägarskap ska skickas till Höörs kommun. Om allt går som tänkt är det möjligt att
våtmarken i steg 1 kan stå klar till hösten 2017.
Steg två kommer att innebära ca 30 hektar våtmark samt viss återmeandring av Höörsån. Steg
2 är mer komplicerat och kräver förnyade markägarkontakter samt förmodligen inblandande
av Miljödomstol på grund av dikningsföretag samt större våtmarksytor.

Susanne Meijer önskade att styrelsen blir kallade till ett studiebesök vid färdigställandet.

8)

Datum för nästa möte
Nästa styrelsemöte fastställs på årsstämman.
Årsstämma
15 juni, kl. 13.00 – 16.00, Höör (Mejerigatan 4)
Höststämma
9 november, kl. 13.00 -16.00, Höör (Mejerigatan 4)

9)

Mötet avslutas
Susanne Meijer tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Susanne Meijer, ordförande

George Bergengren, justerare

Marcus Ohlsson, sekreterare
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