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Protokoll för årsstämma med Ringsjöns vattenråd
Datum: 2021-05-06
Tid: 18.00
Plats: Digitalt, Teamsmöte
Deltagande: Cecilia Bladh in Zito (ordförande), Johan Svahnberg, Johan Andersson, Lars-Olof
Andersson, Georg Bergengren, John Bergström, Håkan Björk, Jesper Björk Rengbrandt, Magnus
Böklin, Bill Edeheim, Daniel Ell, Martin Holm, Julius Jarving Ohlsson, Fredrik Johansson, Jörgen
Johansson, Jonas Johansson, Sonja Jones Ehlke, Anna Jung, Karin Kallioniemi, Birgitta Karlsson,
Magnus Lanner, Andreas Lundberg, Catharina Malmborg, Bertil Månsson, Alice Nicolle, Kjell
Åke Persson, Lisa Petersson, Lars-Olov Strand, Tom Ström, Davis Szakal, Mikael Ulvholt, Oscar
Wassbjer, Lena Vought, Henrik Wöhlecke, Anders Davidsson, Dan Egerstad (anslöt 19:00,
röstberättigad), Johan Nilsson (anslöt 18.26, röstberättigad), Gunilla Dencker Skog, Jimmy
Lindahl (anslöt 18.50), Richard Nilsson, Kristina Johansson, Bianca Nilsson, Kenneth M. Persson
(föredragande), Birgitta Bengtsson (föredragande).

Cecilia Bladh in Zito önskar alla välkomna och öppnar årsstämman.
1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
Stämman utsåg Cecilia Bladh in Zito att leda förhandlingarna.
2) Justering av röstlängd vid stämman
Richard Nilsson gjorde en närvarokontroll. Totalt antal deltagare vid
närvarokontrollen var 41. Av dessa var 24 röstberättigade.
3) Fastställande av dagordning
Ordföranden meddelar att punkt 10, Fastställande av rådets balansräkning och
medelsdisposition, har flyttats till punkt 8. Stämman fastställde dagordningen.
4) Val av sekreterare för stämman
Stämman valde Bianca Nilsson till sekreterare för mötet.
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Stämman valde Kjell Åke Persson att justera protokollet.
6) Stämmans behöriga utlysande
Kallelsen skickades ut per e-post den 6 april 2020, verksamhetsberättelsen skickades
ut 20/4 och 21/4. 28/4 Skickades svaret på motionen och 4/5 skickades
revisionsrapporten. Närvarande medlemmar fann stämman behörigt utlyst.
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7) Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
Richard Nilsson redogjorde för årsredovisningen och styrelsens verksamhetsberättelse
i övergripande drag.
Stämman godkänner årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.
8) Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
Stämman godkänner rådets balansräkning och medelsdisposition.
9) Föredragning av revisorernas berättelse
Stämman godkänner revisionsberättelsen för år 2020.
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid berättelsen avser.
11) Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
Stämman beslutar välja föreslagna ledamöter. Hörbys ersättare Lars-Göran Ritmer
var vid stämman ännu inte beslutad som ersättare av Hörbys kommunstyrelse.
Lars-Göran valdes med förbehållet att kommunstyrelsen fattar beslut.
Sekreteraren i efterhand: Hörbys kommunstyrelse beslutade 10 maj att Lars-Göran Ritmer utses
till ersättare för Hörby kommun i Ringsjöns vattenråd.
nyval
nyval
omval
omval
nyval
nyval
nyval
nyval
omval
omval
omval
nyval
nyval (ersättare)

Övriga

Höörs kommun, Ordförande
Hörby kommun
Eslövs kommun
Sydvatten AB
ersättare Höör
ersättare Hörby
ersättare Eslöv
ersättare Sydvatten
Yrkesfisket
Ringsjöns fiskevårdsområdesförening
Naturskyddsföreningarna
Areella näringarna
Areella näringarna

Huvudmän

Johan Svahnberg
Cecilia Bladh in Zito
Johan Andersson
Jörgen Johansson
Camilla Källström
Lars-Göran Ritmer
Catharina Malmborg
Per Johansson
John Bergström
Kjell-Åke Persson
Lena Vougth
George Bergengren
Johan Nilsson
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12) Val av revisorer och ersättare för dessa
Höörs kommuns revisorer, enligt huvudmannaavtalet. Stämman väljer föreslagna
revisorer.
13) Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår
Stämman beslutar att delegera till styrelsen att fastställa verksamhetsplan och budget
för kommande verksamhetsår.
14) Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Stämman fastställer att medlemskapet ska vara gratis.
15) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Motion från Anna Jung gällande reduktionsfisket i Ringsjön är inlämnad.
Yrkanden:
- Att vattenrådet från och med 2022 övergår till att upphandla fisket från extern aktör
till lägsta pris, alternativt
- Att en oberoende utredning av det pågående reduktionsfisket i Ringsjön genomförs.
Utredningen behöver svara på om det under nuvarande förutsättningar är möjligt att
gå i mål med fisket samt svara på om frågan om det finns alternativa, mer
kostnadseffektiva och skonsammare metoder att bedriva fisket med.
Stämman beslutar att dessa yrkandena ska hanteras av huvudmännen.
Yrkanden:
- Att det till årsstämman varje år ska skickas ut en detaljerad verksamhetsberättelse
som redovisar föregående års verksamhet och resultat tillsammans med trender för
flera år tillbaka.
- Att vattenrådet etablerar ett djupare samarbete med Länsstyrelsen och yrkesfisket i
sjön om en gemensam målbild för fisket och för Ringsjön.
Stämman godkänner dessa två yrkandena.
16) Recipientkontrollprogrammet
Birgitta Bengtsson, Ekologigruppen, höll en uppskattad föredragning av
recipientkontrollprogrammet för år 2020 med fokus på resultaten för Ringsjön med
delsjöarna Sätoftasjön, Östra Ringsjön och Västra Ringsjön och dess
tillrinningsområde. Cecilia Bladh in Zito tackar Ekologigruppen för denna tiden.
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17) Verksamhetsinformation
Fisket
Jimmy Lindahl berättar om fisket innevarande år inte nått upp till önskade mål på
grund av vädret.
18) Föredrag
Kenneth M Persson, Forskningschef, professor på Sydvatten AB höll en uppskattad
dragning: ”Sydvattens arbete med strategisk användning av vattenresurser - exempel
från Lagan mm.”,
19) Övrigt
Inga övriga punkter har tillkommit.
20) Datum för nästa stämma
Stämman beslutar att delegera till styrelsen att fastställa datum för nästa årsstämma.
21) Mötet avslutas
Cecilia Bladh in Zito avslutar årsstämman med att överlämna ordförandeskapet till
Johan Svahnberg.

Vid protokollet:

Bianca Nilsson, sekreterare

Justeras:

Cecilia Bladh in Zito, ordförande

Kjell Åke Persson, justerare

