Höststämma Ringsjöns vattenråd
Datum: 2020-12-17
Tid: 18.00
Plats: Teams, via internet
Deltagande: Johan Andersson, George Bergengren, Cecilia Bladh in Zito, Magnus Böklin, Bill Edeheim, Dan
Egerstad, Daniel Ell, Olof Göransson, Jörgen Johansson, Anna Jung, Camilla Källström, Magnus Lanner, Johan
Nilsson, Kjell Åke Persson, Lisa Petersson, Bertil Rohlin (anslöt under punkt 8), Lars-Olov Strand, Tom Ström,
Johan Svahnberg, Christina Svensson, Henrik Wöhlecke. Adjungerade: Ulla-Britt Brandin, Kristina
Johannesson, Jonas Johansson, Sonja Jones Ehlke, Catharina Malmborg, Alice Nicolle, Richard Nilsson, Gunilla
Skog, Mikael Ulvholt

Protokoll
Ordföranden Cecilia Bladh in Zito inledde mötet med att hälsa alla välkomna samt
med en genomgång av lite förhållningssätt och tips vid möten i Teams.
1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
Stämman valde Cecilia Bladh in Zito att leda förhandlingarna.
2) Justering av röstlängd vid stämman
Gunilla Skog gjorde en närvarokontroll. Richard Nilsson noterade antalet närvarande
röstberättigade medlemmar. Totalt antal deltagare var 29. Av dessa var 20
röstberättigade. Utöver antalet röstberättigade deltagare fanns även 30 inkomna
fullmakter.
3) Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen
4) Val av sekreterare för stämman
Richard Nilsson valdes till sekreterare.
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Johan Svahnberg valdes att justera protokollet.
6) Stämmans behöriga utlysande
Kallelse skickades ut 13/11. Handlingarna 1/12. Stämman godkände utlysandet.

7) Stadgeändring, omgång två
Ordföranden höll en kort genomgång av stadgeändringarna. Stämman beslutade att godkänna
ändringarna. Dessa börjar gälla efter justering av protokollet.
Anna Ljung, Magnus Lanner och Daniel Ell reserverade sig emot beslutet, under punkt 11
(nedan).
8) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Richard Nilsson föredrog förslaget till verksamhetsplan och budget för 2021. Daniel
Ell framförde att han vill ha in att en rapport över hur reduktions- och provfiske
under föregående år har gått. Richard Nilsson meddelar att tjänstemannaberedningen
har haft frågan uppe. Rapporten ska framöver ingå i ordinarie drift och är därför inte
med i planen.
Lisa Petersson undrade över varför hyran för hamnen är så hög. Gunilla förklarar att
det är vad det kostar. Det finns inga andra alternativ. I hamnhyran ingår mer än bara
själva förtöjning.
Stämman fastställde verksamhetsplan och budget.
Bertil Rohlin anslöt till mötet under punkten.
9) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Stämman fastställde den föreslagna medlemsavgiften för 2021 till 0 kr.
10) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Inga ärenden fanns.
11) Övrigt
Anna Jung med flera lyfte kritik mot att beslut om stadgeändring tagits för snabbt.
Diskussion kring detta följde. Ordföranden meddelar att det tydligt framgått att den
egna rösten gäller på stämman. Det var ingen som opponerade sig mot besluten.
Richard Nilsson presenterade resultatet från fullmakterna. Av 42 inkomna fullmakter
hade fyra stycken röstat nej till stadgeändringarna. Övriga fullmakter röstade ja.
Alice Nicole, Länsstyrelsen Skåne, berättade om aktiviteterna i LIFE Connects (LIFEprojekt) i Rönne å. Bland annat fick vi höra att Klippans kommuns förberedelser inför
domstolsprövning av åtgärder vid de tre kraftverken i Klippan är igång. Ansökan ska
lämnas in vid årsskiftet 2021–2022.
Länsstyrelsen ska genomföra biotopvårdande åtgärder (stenutläggning mm.) i Rönne å
vid Herrevadskloster.

Karlstads universitet ska förstärka bestånden av flodpärlmusslor i biflöden till Rönne
å genom att sammanföra gravida musslor och laxfisk. Universitetet ska också märka
och spåra lax med hjälp av radiosändare.
Organisationen Sportfiskarna organiserar ”Skolbäcken”, pedagogik med skolbarn vid
vattendrag.
Under 2020 genomfördes båtelfiske, elfiske med hjälp av båt, i Rönne å. Man fångade
lax, försåg dem med sändare och tog DNA-prov.
Båtelfiske har utförts även i kraftverksdammarna i Stackarp och Forsmöllan. Detta för
att inventera vilka fiskarter som finns i dammarna och för att få en uppfattning om
hur stora fiskpopulationerna är. I Stackarp fångades få fiskar och fiskarter överlag. I
Forsmöllan var antalet fiskar fler men fortfarande inte stort. Fiskarterna som fångades
var bland annat ruda, abborre, mört och gädda.
Sekreteraren i efterhand: Den som vill läsa mer om LIFE-projektet kan surfa in på
www.lifeconnects.se.
12) Datum för nästa stämma
Nästa stämma med Ringsjöns vattenråd blir årsstämman. Datum och plats för detta
beslutades bli 6 maj kl. 18, i Hörby. Ordföranden framförde hopp om att då kunna
ses i verkligheten.
13) Mötet avslutas
Ordföranden tackade för mötet och önskade alla en god jul och ett gott nytt år!

Vid protokollet:

Richard Nilsson, sekreterare

Justeras:

Cecilia Bladh in Zito, ordförande

Johan Svahnberg, justerare

