Protokoll från årsstämma med Ringsjöns vattenråd
Datum: 2020-09-03
Tid: 18.00
Plats: Hörby kommunhus
Deltagande: Cecilia Bladh in Zito (ordf.), Anna Jung, Bertil Nilsson, Bertil Rohlin, Daniel Ell,
George Bergengren, Henrik Wöhlecke, Håkan Björk, Jesper Björk Rengbrandt, Johan Andersson,
Johan Nilsson, John Bergström, Jörgen Hemby, Kjell Åke Persson, Lars-Olof Andersson, LarsOlov Strand, Magnus Böklin, Olof Göransson, Tom Ström, Tomas Nilsson.
Adjungerade: Ulla-Britt Brandin, Gunilla D Skog, Mikael Ulvholt, Jonas Johansson, Jimmy
Lindahl, Birgitta Bengtsson (t.o.m. pkt 16), Richard Nilsson (via ljud)

Protokoll
1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
Stämman valde Cecilia Bladh in Zito till ordförande. Cecilia förklarade stämman
öppen och hälsade alla välkomna.
2) Justering av röstlängd vid stämman
Röstlängden justerades. 18 röstberättigade medlemmar närvarade, 11 fullmakter
inskickade.
3) Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen.
4) Val av sekreterare för stämman
Mikael Ulvholt valdes till sekreterare.
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Tom Ström valdes att justera protokollet.
6) Stämmans behöriga utlysande
Kallelsen skickades 3/8, dokumenten skickades 24/8. Ett antal medlemmar
meddelade att de inte mottagit dokumenten. Problem med bilagor som fastnar
kommer att motverkas genom att inga bilagor ska skickas via mail i fortsättningen.
Dessa läggs istället ut på hemsidan inför respektive möte.
Stämman godkände stämmans utlysande.
7) Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
Richard Nilsson föredrog årsredovisning och verksamhetsberättelse.
Stämman godkände föredragningen.

8) Föredragning av revisorernas berättelse
Richard Nilsson föredrog punkten. Vattenrådets revision ingår i Höörs kommuns
revision. Därmed finns det ingen specifik revisionsberättelse för rådet. Inga
anvisningar eller anmärkningar har lämnats angående vattenrådets verksamhet.
Medlemmar efterfrågar en specifik revision av vattenrådet. Frågan tas upp under
punkt 12.
Stämman godkänner föredragningen.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet
10) Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
Mötet ajournerades så att de medlemmar som inte fått stämmodokumenten kunde
läsa in sig på ämnet.
Stämman fastställde rådets balansräkning och medelsdisposition
11) Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
Valberedningens förslag:
omval
omval
omval
omval
Omval, ersättare
omval
omval
omval
nyval
nyval, ersättare

Övriga

Hörby kommun, Ordförande
Höörs kommun
Eslövs kommun
Sydvatten AB
Eslövs kommun
Yrkesfisket
Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening
Naturskyddsföreningarna
Areella näringarna
Areella näringarna

Huvudmän

Cecilia Bladh in Zito
Johan Svahnberg
Johan Andersson
Jörgen Johansson
Catharina Malmborg
John Bergström
Kjell-Åke Persson
Lena Vougth
Johan Nilsson
George Bergengren

Omval på samtliga positioner utom för areella näringarna där Johan Nilsson blir
ordinarie ledamot och George Bergengren ersättare.
Valberedningens förslag godkändes av stämman.
12) Val av revisorer och ersättare för dessa
Det har noterats att det inte finns någon specifik revisionsberättelse för Ringsjöns
vattenråd, utan att revisionsberättelsen gäller endast Höörs kommun. Detta förfarande
är enligt huvudmannaavtalet där det framgår att Höörs kommun sköter den
ekonomiska redovisningen enligt gängse rutiner. Det har framförts att Höörs
kommuns revisorer ska titta mer ingående på vattenrådets ekonomi. Frågan kommer
att tas upp med Höörs kommuns revisorer.
Stämman beslutar att välja Höörs kommuns revisorer att revidera vattenrådet 2020.
13) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Inga ärenden inkomna
14) Recipientkontrollprogrammet
Birgitta Bengtsson föredrar om 2019 års resultat samt om hittills i år.
Årsrapporten finns att ladda ner på Ringsjöns vattenråds hemsida.

15) Verksamhetsinformation
Ett nytt recipientkontrollprogram har upphandlats. Detta innebär att från och med
januari 2021 blir det skifte av konsult för provtagningarna i avrinningsområdet.
Calluna AB tar över efter Ekologigruppen. Birgitta Bengtsson, som haft denna uppgift
i ca 20 år tackades.
Våtmarksprojeket på Sätofta hed är tillfälligt lagt på is. Jordbruksverket har beräknat
fel på bidrag och tvingats ta tillbaka en stor summa.
Jimmy Lindahl föredrog om året som gått i reduktionsfisket. Bland annat att 120 ton
fisk fångades i reduktionsfisket under 2019. Hittills i år har 60 ton fisk tagits bort från
sjön. Höstsäsongen beräknas dra igång igen nästa vecka (37).
Vid provfisket 2019 togs det upp ca 12 000 individer. Merparten av fångsten i
provfisket bestod av årsyngel. Andelen rovfisk ökar.
Daniel Ell efterfrågar den rapport som utlovats angående fisket. Det förs till
protokollet att det skulle tas fram en rapport till ett kommande möte.
Det finns en rapport som man kan ladda ner från Ringsjöns vattenråds hemsida ”Reduktionsfiske i
Ringsjön 2005-2017 – Fiskebeståndets utveckling och riktlinjer för fortsatta åtgärder”.
(Sekreterarens anmärkning i efterhand)
Diskussion om kostnaden per kilo fångad fisk. Henrik Wöhleke påpekar att kostnaden
i kronor för upptagen fisk egentligen är oviktig. Det är bara en parameter i vårt försök
att föra över sjön i ett bättre tillstånd. Ska man också börja räkna på hur långt ut
växtligheten går i sjön och sätta ett pris på detta och siktdjupet?
Diskussionen gick vidare om bland annat vattenväxternas utbredning och att ökat
siktdjup minskar gösbeståndet. Jimmy Lindahl och Richard Nilsson menar att
vattenväxterna spelar en nyckelroll för sjöns förmåga att hålla sig klar. Historiskt sett
så har Ringsjön inte haft några större siktdjup. Det är troligen inte realistiskt att
förvänta sig ett sommarmedelvärde på mer än 2-3 meter.
Mikael Ulvholt föredrar om hur det gått i projektet P för P. Under december 2019januari 2020 sattes Sorbiceller ut i två omgångar på 12 platser i Hörbyån med
biflöden. Resultaten av analyserna av dessa provtagningar gav något svårtolkade
resultat och det är sannolikt så att denna typ av mätmetod inte passar alla typer av
vattendrag. Arbetet inriktades istället på att sammanställa underlag från
recipientkontroll, kartstudier, modelleringar och tidigare undersökningar i området.
Allt redovisas i en rapport som färdigställs i oktober. Slutredovisning till länsstyrelsen
av projektet, sker i slutet av oktober.
16) Stadgeändringar
På grund av problemet med dokument som inte mottagits av vissa medlemmar
ajourneras mötet i tio minuter för att dessa medlemmar ska kunna läsa in sig.
För att ändringarna ska vara giltiga krävs ännu ett beslut på nästa stämma.
Stämman beslutar att godkänna förslaget till stadgeändringar.

17) Övrigt
Inga övriga frågor fanns.
18) Datum för nästa möte
Inget datum bestämdes. Tid och plats för nästa möte meddelas senare via mail.

19) Mötet avslutas

Ordförande tackade för mötet.
Vid protokollet:
Mikael Ulvholt, sekreterare

Justeras:

Cecilia Bladh in Zito, ordförande

Tom Ström, justerare

