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Protokoll från Ringsjöns vattenråds styrelsemöte 
Datum: 2019-06-11 
Tid: 17:00-18.00 

Plats: Höörs kommunhus, Mejerigatan 6  
 
Närvarande:  
Anna Palm (ordförande), Susanne Meijer, Johan Andersson, John Bergström, George 
Bergengren, Kjell-Åke Persson, Richard Nilsson (adj), Jimmy Lindahl (adj), Catharina 
Malmborg (adj) och Emilia Scherlund (sekreterare).  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
1) Mötets öppnande – Anna välkomnar styrelsen i denna konstellation för sista 
gången.  

 Val av justerare – John Bergström valdes till justerare 

 Dagordningen befanns godkänd  

 Genomgång av föregående protokoll – närvarande hade inget att erinra 
 

2) Ekonomisk uppföljning  
Richard gick igenom månadsuppföljningen till och med 29/5.  
En fråga från förra styrelsemötet: Vad beror den höga kostnaden för lön på? Innestående 
semester som betalts ut 
Fråga från Eslöv om och huruvida innestående semester skuldbokförs, för att undvika 
överraskningar. Frågan hänskjuts till kommande styrelsemöte.  
Telefonkostnad, tillkommer månadskostnad på 250kr/mån/mobil, tre stycken varför posten 
telefonavgifter varit högre än förväntat. Prognoserna är uppdaterade.  
Recipientkontrollbudgeten är uppskattad och visade sig vara överbudgeterad. 
Totalkostnaden blir 14 862 kr mindre än budgeterat.  
 
Läggs till handlingarna, frågeställningar tas upp på kommande styrelsemöte.  
 
3) Återbetalning till huvudmännen 
Frågan bordlades vid föregående möte. Anna har haft möte med Hörbys kommunalråd för 
att komma överens om förutsättningarna för P för P innan beslut tas. Hörby har inte 
lämnat klart besked. Eslöv står fast vid att inte P för P ska genomföras utan att kunna 
garantera att eventuella kostnader för åtgärder läggs på vattenrådet.  
Frågan hänskjuts till kommande styrelsemöte.  
 

4) P för P! (Kartläggning av fosfor i tillrinningsområdet) 
Punkten hänskjuts till kommande styrelsemöte.  
 
5) Verksamhetsinformation 
6) Fisket 
Drygt 50 ton fångst i trål hittills i år. Bottengarnsfångsterna är ca 8 ton, 
inklusive yrkesfiskets fångster. 
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Vi fortsätter fiska så länge det ger resultat. Budgeterat för 25 veckors fiske i år. I 
vår har vi fiskat mest i Västra Ringsjön där vi kan fiska i alla djup. Muddringen 
av sundet och sänkningen av hytterna samt investeringar i nya redskap har gett 
detta goda resultat!  
 
Personal  
Håkan Bergknut slutade den 5 juni 2019.  
 
Genomförda föredrag och aktiviteter  
Två föredrag har hållits, Nyvångsseniorerna (pensionärsförening) Lund samt 
Lions i Höör. 
Deltagande med håvning för barn i samband med invigning av Enebacken i 
centrala Höör.  
Aktivitet med Cecilia Bladh in Zito samt Lars-Göran Ritmer från Hörby,  
uppskattad tur med trålbåtarna på sjön 4 juni.  
Skånska dagbladet har visat intresse av att skriva om vår verksamhet.  
 
7) Årsstämman 
Styrelsen gick igenom föredragningslistan inför stämman. Huvudmännen har utsett Cecilia 
Bladh in Zito - Hörby, Jörgen Johansson - Sydvatten, Johan Andersson - Eslöv, (suppleant) 
och Johan Svahnberg – Höör I tjänstemannaberedningen tar Jonas Johansson över efter 
Birgitta Karlsson för Eslöv.  
 
8) Övrigt 
Inga övriga punkter.  
 
9) Datum för nästa möte 
Tillägg i efterhand: Nästa styrelsemöte planeras till fredag den 30 augusti kl. 8-10 
 
10) Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för dagens sammanträde.  
 
Vid tangentbordet 
Emilia Scherlund 

 
Justeras:  

 

 
 

 

Emilia Scherlund, sekreterare 

 

 

 

Anna Palm, ordförande 

 

John Bergström, justerare 


