
 

 
Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
Datum: 2017-09-21 
Tid: 09.00 – 12.00 

Plats: Höörs kommun, Backasalen 
 
 
Närvarande: Anna Palm, Susanne Meijer, Jörgen Johansson, Henrik Wöhlecke, George Bergengren, John 
Bergström, Håkan Bergknut (adj), Richard Nilsson (R-VR), Jimmy Lindahl (R-VR), Rebecka Thise (sekr.). 
  
1) Mötets öppnande 
 
Ordförande Anna Palm välkomnade samtliga och förklarade mötet öppnat. 

• Henrik Wöhlecke valdes att justera protokollet. 
• Dagordningen godkändes. 
• Föregående styrelseprotokoll godkändes enligt bilaga 1 och lades till handlingarna.  

 
2) Ekonomisk uppföljning 
 
Håkan Bergknut drog översiktligt budgetuppföljningen för augusti 2017 enligt bilaga 2. Vi har mindre utgifter än 
planerat. Detta beror bland annat på fiskestoppet i maj. Överskottet, som hittills i år ligger på 173 000 kr, hamnar på 
balanskontot. 
 
3) ABG-pengar 
 
Håkan informerade om att det finns ett överskott från projektet Algae Be Gone! som man inte haft kännedom om. 
Då pengarna inte är öronmärkta kan de användas till att bygga om trålbåtarna, till exempel sänka förarhytterna, så att 
de kan komma in i Västra Ringsjön. Jimmy informerade om preliminära prisuppgifter. Det uppskattas kosta 120 000 
för båda båtarna men vad som ingår i priset behöver undersökas närmare.  
 
Styrelsen stödjer en ombyggnad av båtarna och ger tjänstemannaberedningen i uppdrag att verkställa 
detta.  

 
4) Förutsättningar för budget 2018 
 
Håkan informerade om att den ekonomiska prognosen för 2017 pekar på ett stort överskott, och den 
tillsammans med den ingående balansen innebär att vi totalt sett har ett stort överskott i verksamheten. 
 
George Bergengren föreslog att vi debiterar som vanligt och därefter, i efterhand, lämnar tillbaka ett 
eventuellt överskott. 
 
Håkan informerade om Rebeckas graviditet och att han förslagsvis vikarierar för henne och släpper sitt 
tillsynsuppdrag på Miljö- och byggmyndigheten. 
 
Styrelsen beslutar att utdebiteringen ska ske som vanligt, samt att Håkan vikarierar för Rebecka.  
 
5) Organisationsnummer  

 
Håkan informerade att vi kan behålla vårt organisationsnummer inaktivt. På så sätt kan organisationen stå 
som ägare till trålarna när dessa är avbetalade. 



 
 

 
6) Verksamhetsinformation 
 

• Hamnavtal för godkännande 
 

Håkan informerade om det nya hamnavtalet enligt bilaga 3. Avtalet ska ändras något, det ska läggas till möjlighet 
att förlänga avtalet samt ett tillägg om uppsägning. 
 
Styrelsen beslutade att avtalet ska antas efter ovan nämnda ändringar och skrivas under efter 
styrelsemötet.  
 

• Recipientkontrollprogram- ny fördelningsnyckel och separat avtal för SRKP 
 

Håkan informerade om förslaget på en ny fördelningsnyckel och separat avtal för det samordnade 
recipientkontrollprogrammet (SRKP) och förklarar modellen enligt bilaga 4. 

 
Håkan poängterade att det är frivilligt för verksamhetsutövare att ingå i SRKP samt att detta är ett sätt att arbeta 
proaktivt inför de kommande nationella riktlinjerna. 
 
Avtalet ändrades till att inkludera verksamhetutövaren Mats Palms namn och plats för dennes signatur. 
 
Susanne ska höra av sig om hennes tjänsteman har åsikter om avtalet. 
 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget efter ändringar. 
 

• Nytt huvudmannaavtal 
 

Håkan informerade om det nya huvudmannaavtalet enligt bilaga 5 och redogör för de förändringar som gjorts. På 
grund av att det nya avtalet för SRKP bryts ur huvudmannaavtalet behövs ett nytt. Förslaget behöver komma upp 
i kommunfullmäktige i alla tre kommuner samt till Sydvatten. Avtalet ska även skickas till huvudmännen för 
beslut.  
 
Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget. 
 

• Jakt- och fiskemässan 
 

Richard redogjorde för Ringsjöns vattenråds närvaro på jakt- och fiskemässan som hade cirka 10 000 besökare. 
100-150 personer åkte med trålbåten och många besökte vårt tält.  
 

• Fisket 
 

Richard informerade om att det fiskades 30 ton under våren och att det standardiserade provfisket pågår. 
 

• Offertförfrågan 
 
Rickard informerade att det har inkommit en offertförfrågan om provfiske med not i Vombsjön från 
Kävlingeåns vattenråd. Vi har inte svarat på offerten, då våra notar ej motsvarar kravspecen som efterfrågas i. 
Samt att vi måste prioritera vårt eget fiske (Richard i efterhand). 
 
Styrelsen beslutar att tjänstemannaberedningen ska sända ett försenat svar på offerten där vi 
informerar om ovanstående samt att Anna Palm vill ha en kopia.  
 
 



 
7) Diskussion om Klara Vatten 
 
Anna Palm informerade att hon kontaktats av olika parter, bland andra Klara Vatten, om att Ringsjöns vattenråds 
arbete inte är tillförlitligt. 
 
Anna förslog att en vetenskaplig rapport ska skrivas så att vi kan visa på vårt arbete och lättare bemöta kritik. 
 
Styrelsen beslutade att Jörgen får i uppdrag att kontakta forskarna Kenneth M. Persson och Lars-Anders 
Hansson för att ge dessa i uppdrag att sammanställa forskningsresultat.  
 
Styrelsen beslutade ytterligare att tjänstemannaberedningen får i uppgift att skriva en sammanfattning av 
verksamheten som kan sättas ihop med forskningsresultaten.  
 
8) Mikroplast i Ringsjön 
 
Rebecka informerade att Länsstyrelsens Thomas Lakowitz kommer göra en undersökning om mikroplast i 
sötvattensjöar under hösten där han inkluderar båda Ringsjöarna och mynningen till Rönne å. Han ska undersöka typ 
av plast, mängd i vattenmassorna samt plastens ursprung. 
 
9) Paketering av mål på hemsidan 
 
Richard redogjorde för paketeringen av mål som lagts på hemsidan samt hur målen kan komplettera en befintlig 
skrivelse om Ringsjöns vattenråd. Denna kan även komma på kommunens hemsida samt Ringsjöns vattenråds 
hemsida.  
 
10) Övrigt 
 
Richard informerade om fiskevårdsområdets möte den 13/9. Lars-Anders Hansson höll ett föredrag (samma 
föredrag som han höll på vår stämma för ett tag sedan). Richard var inbjuden för att berätta om våra senaste 
insatser i arbetet med sjön. Han tog bland annat upp att vi inte är nöjda med FVOF:s beslut att stoppa våra 
trålningar i maj. Intrycket var att merparten av deltagarna inte visste något om detta beslut.  
 
11) Datum för nästa möte 
 
Nästa möte är höststämman den 16 november kl. 13.15 på Höörs kommun. Anna Palm kallar till 
styrelsemöte om det uppstår behov innan dess.  
 
Mötet avslutas 
 
Anna Palm tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
Justeras:  

 

 

Rebecka Thise, sekreterare 

 
 
 
Anna Palm, ordförande 
 

Henrik Wöhlecke, justerare 
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