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Protokoll från styrelsemöte med Ringsjöns vattenråd 
Datum: 2020-05-28 
Tid: 18.00 

Plats: Hörby kommunhus, Hörbysalen 2 
Närvarande: Cecilia Bladh in Zito, Jörgen Johansson, Johan Andersson, George Bergengren, Johan Nilsson 
(suppleant), Jonas Johansson (tjänsteman), Mikael Ulvholt (tjänsteman), Richard Nilsson (tjänsteman). Via Skype: 
Johan Svahnberg, Lena Vought och Kjell Åke Persson. Via telefon: Catharina Malmborg (suppleant) 
 
1) Mötets öppnande 

• Jörgen Johansson valdes att justera protokollet 
• Dagordningen godkändes 
• Föregående protokoll godkändes 

 
2) Ekonomisk uppföljning  
Richard redogjorde för månadsuppföljningen till och med 30/4. Totalt är vi i fas med 
budget. Vissa poster sticker dock ut. Eftersom sekreterartjänsten, ännu så länge, endast är 
50 % kommer vi att få ett överskott. Prognosen för fisket är att vi kommer att kunna fiska 
31 veckor istället för de budgeterade 25. Detta är sedan tidigare styrelsebeslut godkänt. Det 
finns pengar på balanskontot för detta scenario. Diskussion om det utökade fisket följde. 
Mötet var överens om att utnyttja möjligheten att fiska så långt det går. 
 
Bokslutet från 2019 presenterades. Det finns fortfarande lite oklarheter i dokumentet. 
Detta ska redas ut tillsammans med ekonomikontoret i Höör.  

 
3) Verksamhetsinformation 

• Fisket 
Fisket går bra, fångat mer fisk än förväntat. Runt 40 ton. Sedan 
1/5 är vi på grund av beslut i Ringsjöns 
fiskevårdsområdesförening begränsade till att bara fiska i Västra 
Ringsjön. Utöver trål använder vi nu våra bottengarn och ryssjor 
för att komma åt braxenleken. 

• Personal 
Två nya däckshänder är anställda. 

• P för P 
Mötet tog del av ett utkast till rapport. Utöver rapporten kommer 
även åtgärdsförslag samt riktad information till markägare att tas 
fram. 

• Upphandlingen av recipientkontrollen 
Förvaltningsrätten har meddelat dom i SYNLAB:s överklagande 
av upphandlingen. Rätten godkänner upphandlingen. SYNLAB 
har nu tre veckor på sig att överklaga domslutet.  
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4) Samgåendet med Rönneåns vattenråd 
Uppdrag från förra mötet. Historiken kring turerna om samgåendet mellan Ringsjöns och 
Rönneåns vattenråd föredrogs.   
 

• 2002 togs ett samgående upp för första gången 
• Starkt önskemål från Vattenmyndigheten när R-VR bildades 2007 
• Inriktningsbeslut finns i båda organisationerna 
• Gemensamt recipientkontrollprogram med Rönneåkommittén 
• R-VR har utan framgång förhandlat med Rönneåns VR vid tre tillfällen 

 2013-08-30 tjb 
 2013-12-02 KSO 
 2015-11-05 Styrelsemöte 
 
Diskussion har förts i tjänstemannaberedningen. Tjänstemannaberedningen anser att risken 
att det blir en alldeles för stor och tungrodd organisation med för många intressenter med 
vitt skilda åsikter. Helheten blir svår att greppa. Tjänstemannaberedningen avråder 
sammanslagning i detta läge. 
 
För att vi ska komma vidare måste vi bestämma oss om vi vill slå ihop oss med 
Rönneåorganisationerna. I nuläget är Rönneåkommittén fortfarande ovillig att slå ihop sig 
med Rönneåns vattenråd. Rönneåns vattenråd verkar kunna tänka sig en sammanslagning 
med oss utan kommittén. Då hamnar recipientkontrollen utanför. 
 
Beslut: Huvudmännen stämmer möte för att diskutera en eventuell sammanslagning i sina 
respektive organisationer.  
 
5) Ringsjöns vattenråd 40 år 
17 september 1980 bildades Ringsjökommittén. Det är nu 40 års jubileum. Diskussion om 
hur detta ska uppmärksammas: Annons i lokaltidningen, videoklipp i sociala medier, 
intervju med förste ordförande i kommittén och Lars Anders Hansson. Samordna med 
Ringsjön runt 29/8.  
Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att ordna uppmärksammandet. 
 
6) Projekt och budget - Jämförelser med andra vattenråd  
Uppdrag från förra mötet. Kontakt har tagits med ett antal olika vattenorganisationer i 
södra Sverige för få en uppfattning om hur andra hanterar projekt och projektekonomi.  
 
Sammanställning: Merparten av de som svarat har en egen budget för projekt. De väljer 
projekt ur en befintlig projektbank. Finansierar via egna medel, med uppväxling från olika 
bidrag. Styrelsen beslutar om vilka projekt som ska genomföras. 
 
Diskussion följde: Kommunerna behöver dra ner på kostnaderna för Ringsjöns vattenråd. 
Det behöver redas ut vilka effekter en neddragning kan få. 
 



 

 3 (4) 
 

 

Beslut: I rådande ekonomiska läge kan endast nödvändiga projekt genomföras. 
Tjänstemannaberedningen tittar på om det är möjligt att minska några kostnader och i så 
fall vilka konsekvenser det kan få. 
 
7) Stadgeändringar 
Dagens stadgar omöjliggör i praktiken ändringar av stadgarna i och med att tillräckligt 
många medlemmar inte besöker stämmorna.  
Utskickat förslag till ändringar gicks genom. Ändringarna godkändes. Tillägg på §§ 21, 22. 
Båda dessa paragrafer föreslås ändras till att beslutet om ändring respektive upplösning ser 
ut som följer: ”Ett beslut om ändring av stadgar ska biträdas av samtliga huvudmän.” 
 
För att kunna genomföra ändringen av stadgarna ska fullmakter tas in från de medlemmar 
som inte kan närvara på stämman.  
 
Styrelsens förslag på ändringar ses över av Höörs kommuns jurist och tas för godkännande 
av styrelsen per email. 
 
8) Dagordning för årsstämman 
Förslaget till dagordningen godkändes, med tillägg av extern föreläsare. Förslag på Fokus 
Vombsjön (Linda Parkefelt), Lennart Linder Aronson (1:e ordförande i 
Ringsjökommittén), Lars-Anders Hansson. Mat i någon form av braxen skall serveras. 
 
 
Beslut: Godkännande av årsredovisning, verksamhetsberättelse och stadgeändringar 
kommer att tas per email. Richard skickar ut till respektive huvudman att de bör utse 
ombud inför stämman. 
På grund av omständigheterna kring Covid-19 slås årsstämman ihop med höststämman. 
Både Hörbysalen 1 och 2 skall bokas för att tillräckliga avstånd mellan deltagarna ska kunna 
hållas. 
 
9) Information från Sydvatten om dämningen 
Jörgen Johansson föredrar omständigheterna kring reglementet för regleringen av Ringsjön 
vid Sjöholmen samt om planerna för en faunapassage förbi dämmet.  
 
10) Övrigt 
Richard meddelar att vi har fått vår ansökan om bidrag för makrofytinventering beviljad av 
Vattenmyndigheten. Ansökan om bidrag för reduktionsfisket avslogs. 
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11) Datum för kommande möten 
3/9 kl. 18.00 i Hörby, kombinerad års- och höststämma. Styrelsen sammanträder 
direkt efter stämman. 
26/11 kl.14.30 i Hörby. 
 
12) Mötet avslutas 
Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet.  
 
 
Vid tangentbordet 
Richard Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras:  

 
 

 
 

Cecilia Bladh in Zito, ordförande 
 

Jörgen Johansson, justerare 




