1 (3)

Protokoll från styrelsemöte med Ringsjöns vattenråd
Datum: 2021-03-24
Tid: 15.00
Plats: Digitalt

Närvarande via Teams: Cecilia Bladh in Zito, Johan Svahnberg, Kjell Åke Persson, Catharina Malmborg
(suppleant), Jörgen Johansson, Johan Andersson, George Bergengren, Johan Nilsson (suppleant), Gunilla Dencker
Skog (tjänsteman), Richard Nilsson (tjänsteman), Jimmy Lindahl (tjänsteman), Jonas Johansson (tjänsteman)
Kristina Johannesson (tjänsteman) och Bianca Nilsson (tjänsteman).

1) Mötets öppnande
 Bianca Nilsson valdes till sekreterare
 Johan Svahnberg valdes att justera protokollet
 Dagordningen godkändes
 Föregående protokoll godkändes
2) Ekonomisk uppföljning
Richard redogjorde för månadsuppföljningen till och med 28 februari 2021. Diskussion
gällande revison avklarades.
Beslut: Månadsuppföljning godkänns.
Verksamhetsberättelsen skickas till styrelsen, via e-post, för godkännande senast 8 april.
3) Verksamhetsinformation
 Fisket
Jimmy Lindahl meddelar att på grund av isen har fisket inte riktigt
tagit fart. Än så länge har det blivit ett par ton Brax.
 Personal
Två nya däckshänder har börjat och håller på att komma in i
arbetet.
Beslut: Informationen godkänns.
4) SRKP – Samordnad recipientkontroll
Richard informerar om det börjat en ny konsult 1 januari 2021. Data har precis levererats,
ett prov är taget till dagens datum.
Beslut: Informationen godkänns.
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5) Inkomna remisser
 HaV
 Eslöv
 Naturvårdsprogram Hörby kommun
Beslut: Extra styrelsemöte kommer hållas den 28 april för att godkänna remissvaren.
6) Dagordning för årsstämman
Genomgång av dagordningen. Punkten gällande föredrag behöver fyllas eftersom den
tilltänkta föredragshållaren har förhinder.
Beslut: Dagordningen till årsstämman 2021 godkänns.
7) Genomgång av medlemsförteckning
Richard går igenom medlemsförteckningen. Där är 3 personer som inte svarat på
medlemsmejlet, dessa personer räknas därmed inte längre som medlemmar. En person har
valt att avsäga sig medlemskapet. Totalt antal medlemmar är 57 personer inklusive
styrelsen.
Beslut: Informationen godkänns.
8) Övrigt
 Förslag från Länsstyrelsen Skåne gällande ”Hållbart fiske i Ringsjön”.
 Genomgång av inkomna frågeställningar från medlemmar.
9) Datum för kommande möten
28/4 kl. 15.00, digitalt möte gällande remissvar
6/5 kl.10.00, digital årsstämma
18/11 kl. 15.00, digitalt styrelsemöte
Samt huvudmannamöte där datum inte är fastställt
10) Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet.
Vid tangentbordet
Bianca Nilsson
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Justeras:

Cecilia Bladh in Zito, ordförande

Johan Svahnberg, justerare

