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Protokoll från Ringsjöns vattenråds styrelsemöte 
Datum: 2020-11-26 
Tid: 14.00 

Plats: Online 
Deltagande: Cecilia Bladh in Zito (ordförande), Johan Svahnberg, Johan Andersson, Jörgen Johansson, Kjell Åke 
Persson, Johan Nilsson, George Bergengren, Jonas Johansson (adj.), Gunilla Skog (adj.), Jimmy Lindahl (adj.), 
Richard Nilsson (adj.) 
 
1) Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 
2) Ekonomisk uppföljning  
Richard Nilsson föredrar ekonomin till och med 31/10. 
Vi nyttjar inte hela ekonomitjänsten hos Höörs kommun. Dock så finns det ett avtal 
som säger att detta är vad vi ska betala. För att ändra krävs omförhandling av avtal.  
 
Richard Nilsson och Gunilla Skog får i uppdrag att diskutera frågan med Höörs 
kommuns ekonomichef. 
 
3) Verksamhetsinformation 

• Fisket 
Jimmy Lindahl meddelar att ca 70 ton har tagit hittills i år. Det 
blev en sen isättning av båtarna på grund av lågt vattenstånd. 
 
Årets provfiske är genomfört och lämnat till SLU. Både Östra och 
Västra Ringsjön fick EQR8-klassning ”otillfredsställande”. 
Resultaten ligger precis på gränsen till klassen ”måttligt”. EQR8 är 
en av parametrarna som utgör klassningen av sjöarnas ekologiska 
status enligt vattendirektivet. 
 

• Personal 
En däckshand har slutat på grund av barnafödsel. Vi söker efter 
en ersättare. 
Sekreterartjänsten är nu 100 %. Kristina Johannesson och Bianca 
Nilsson täcker upp administration och kommunikation med 25 % 
vardera. 
 

• P för P 
Projektet är avslutat och rapporterat till Länsstyrelsen. Väntar på 
beslut om totalkostnad. Vi kunde räkna med egen arbetsinsats i 
finansieringen. Detta innebär att kostanden för vattenrådet inte 
kommer att uppgå till de avsatta 150 tkr. 
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4) Verksamhetsplan 
Richard Nilsson föredrog förslaget till verksamhetsplan. Förslaget godkändes, med ett 
tillägg: Vattenrådet ska samverka med andra vattenråd. 
 
5) Budget 
Richard Nilsson gick genom förslaget till budget för 2021. Budget är minskad med 5% 
jämfört med 2020, enligt uppdrag från styrelsen. Största minskningen ligger på 
recipientkontrollprogrammet. Kostnaden gick ner ganska mycket med nya konsulten. Inget 
utrymme för oförutsedda kostnader finns. Styrelsen godkände förslaget till budget. 
 
6) Stämmans genomförande, säkerhetsbedömning 
Diskussion kring hur stämman ska kunna genomföras på ett så smittsäkert sätt som 
möjligt.  
Styrelsen beslutar 
• Stämman ska hållas via video, medlemmar som vill närvara fysiskt ska kunna göra så. 
• För att få ner antalet fysiska deltagare ombedes medlemmarna att i första hand delta 

via video.  
• Att korta ner dagordningen till ett minimum och endast ta de nödvändiga punkterna. 

Ingen förtäring ska serveras. 
• För att säkerställa att beslut ska kunna tas stadgeenligt begärs fullmakter in från 

medlemmarna. 
 
7) Dagordning för årsstämman 
Omfattningen av dagordningen minskas enligt föregående punkt. 

 
8) Genomgång av medlemsförteckning 
Medlemsförteckningen ska fungera som röstlängd vid stämman. Förteckningen korrigeras 
så att ombuden är aktuella vid årsstämma, då ansvarsfrihet ska beslutas. Jörgen Johansson 
meddelar sekretariatet vem som ska fungera som ombud för Sydvatten. 
 
9) Övrigt 
Diskussion angående Länsstyrelsens skrivelse om hållbart fiske i Ringsjön. 
 
10) Datum för kommande möten 
Styrelsemöte bestämdes till 24/3 kl. 15.00 samt 18/11 kl. 15.00. Årsstämman bestämdes till 
6/5 kl. 18.00. Plats och form meddelas senare. Richard Nilsson skickar inbjudningar. 
 
11) Mötet avslutas 
 
 
Vid tangentbordet 
Richard Nilsson 
 

Justeras 

Cecilia Bladh in Zito, ordförande 
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