Protokoll från Ringsjöns vattenråds styrelsemöte

Datum: 2019-02-15
Tid: 15:00
Plats: Höörs kommunhus, Backasalen

Närvarande: Anna Palm, Johan Andersson, Jörgen Johansson, Henrik Wöhlecke, Kjell Åke Persson,
Lena Vought, John Bergström

1) Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
• Val av justerare
Beslut: Kjell Åke Persson
• Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen.
• Genomgång av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
2) Ekonomisk uppföljning
Kommunens uppföljningsverktyg (Agresso) lämnar en del att önska. Redovisningen gör att
det är svårt att få ut en sammanställning som stämmer med verkligheten. Den, inför mötet,
utskickade redovisningen har visat sig vara felaktig och skall ses över igen. Anna har bokat
möte med Höörs ekonomichef för att ta påtala problemen med hur vår ekonomisupport
har varit samt för att få hjälp med att ta fram en korrekt redovisning över 2018. Preliminärt
resultat för 2018 ser ut att bli kring 200 tkr.
3) P för P! (Kartläggning av fosfor i tillrinningsområdet)
Mikael Ulvholt har skickat in ansökan om LOVA-medel till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har begärt in en komplettering. Denna har skickats. Vi inväntar nu svar på ansökan.
4) Inköp av båt (utombordare)
Begagnatmarknaden är sonderad, enligt förra styrelsemötet. Motsvarande båt och funktion
finns inte på begagnatmarknaden. Ombyggnad av befintliga modeller skulle driva upp
priset till samma kostnad som en ny. Endast en marginellt minskad kostnad kan uppnås
genom att köpa begagnad motor. Tjänstemannaberedningen föreslår att köpa nytt.
Beslut: Styrelsen beslutar att ny båt för arbetsledaren skall inhandlas. Total summa 200 tkr,
belastar balanskontot.
5) Återbetalning till huvudmännen
Mötet med huvudmän och ekonomi- samt miljöchefer kunde inte genomföras. Nytt möte
bokas, 3/4 kl. 14.00. Även kommuncheferna skall bjudas in.

6) Ny mottagare av fångst
Samtal har förts med VA Syd, Ellingeverket, Kristianstads Biogas AB och ägarna till
biogasanläggningen i Maglasäte. Maglasäte är intresserade men kan inte ta emot hel fisk,
endast slurry.
För tillfället löser vi avyttringen av fångsten via biogasanläggningen i Karpalund
(Kristianstad). De tar emot utan kostnad för oss. Vi måste dock själva lösa transporten.
Detta löser vi med att köra fångsten i portioner på släp och bilens flak. Under de första
transporterna har vi kunnat låna ett släp. Detta är ingen långsiktig lösning och ett släp
måste köpas in. Skulle annan transportlösning dyka upp kan släpet avyttras. Beräknad
kostnad för släp är 25 000.
Kontakt har även upprättats med Biogas Syd (nätverk som samverkar för biogas i Skåne).
Möjligtvis kan vi därigenom nå biogasanläggning på närmare håll.
Beslut: Släp för fisktransport köps in.
7) Övergång till HVO 100 (biobränsle)?
Höörs kommun har infört en klimatväxlingsavgift. Denna innebär att inköp av fossila
drivmedel får en avgift på 20 procent av inköpspriset. Klimatavgiften sätts in på ett
särskilt konto och ska användas för att finansiera exempelvis resor med Skånetrafiken,
cyklar till cykelpoolen eller andra insatser som gör det lättare för anställda och
förtroendevalda att resa klimatsmart.
Anna meddelar att klimatväxlingsavgiften inte berör Ringsjöns vattenråd, då vår
verksamhet finansieras av flera parter än Höörs kommun.
Diskussion om att ändå gå över till HVO 100 följde. Kontentan blev att vi avvaktar
med övergång till HVO 100. Detta på grund av att HVO är en ny typ av bränsle som
inte har provats i båtmotorer under någon längre tid. Det finns alltså en risk för stopp
i verksamheten på grund av oförutsedda problem med bränsletypen.
Beslut: Vi avvaktar med övergång till HVO 100.
8)

Verksamhetsinformation
• Fisket
Fisket gått väldigt bra, började första veckan januari. . Isen har
stoppat oss under några veckor. Fångat drygt 30 ton på ca sex
veckor. Merparten fångade i västra.
Nya trålen, ”Big mama”, specifikt gjord för oss fungerar jättebra.
Längre armar, öppnar mer, mindre maskstorlek i öppningen,
grövre nät = ingen garning (fisken fastnar inte i maskorna).
Understället gjord så att bottenpåverkan blir så liten som möjligt.

• Rensning i sundet
Avslutat i andra veckan i januari. Blivit bra.
• Personal
Ny sekreterare på 50 %. Ny skeppare. Fungerar bra i
arbetsgruppen.
9) Årsstämman
Förslag på dagordning godkändes av styrelsen.
10) Övrigt
• Avtal om hyra och ägarförhållanden av trålbåtarna har varit försvunnet.
Ett nytt avtal är påskrivet, diariefört och klart. Tidigare fel avgifter för
båthyra skall justeras under 2019.
• Inbjudan till vattenrådens dag i Göteborg 15/3.
• Vandringshindren i Rönne å - Klippans kommun har 19/1 köpt in
kraftverken (28 miljoner). Har fått bidrag på 17 miljoner. Pengar söks för
utrivning (25 miljoner) och återställning/restaurering i ett LIFE-projekt
(LIFE – connect). Verken öppnas 19/5. Det innebär troligen att det blir
förbjudet för husbehovs- och sportfiske efter ål uppströms kraftverken.
• En medlem i rådet har skickat ett brev om ”Förslag till diskussion om
fisket i Ringsjön”. Richard har besvarat brevet.
11) Datum för nästa möte
Nästa möte bestäms till onsdag 24 april kl. 09.00.
12) Mötet avslutas
Ordföranden tackar för mötet och avslutar detsamma.
Vid tangentbordet
Richard Nilsson
Justeras:

Anna Palm, ordförande

Kjell Åke Persson, justerare

