
 
 
 

Protokoll från styrelsemöte med Ringsjöns vattenråd 
Datum: 2021-11-18 

Tid: 15:00 – 16:25 

Plats: Mejeriet 4 i Höör 

Närvarande: Johan Svahnberg, Cecilia Bladh in Zito, Kjell Åke Persson, Catharina Malmborg, Johan Andersson lämnar mötet 
klockan 15:30, George Bergengren, John Bergström, Johan Nilsson, Jörgen Johansson lämnar mötet 16.15, Karin Kallioniemi, 
Richard Nilsson, Mikael Ulvholt, Kristina Johannesson och Bianca Nilsson 

 

1) Mötets öppnade 

• Bianca Nilsson valdes till sekreterare. 

• John Bergström valdes att justera protokollet. 

• Dagordningen godkändes. 

 

2) Ekonomisk uppföljning 

Richard Nilsson föredrar ärendet om den ekonomisk uppföljning fram till och med den 31 
oktober 2021. 

Beslut: Den ekonomiska uppföljningen godkänns. 

 

3) Verksamhetsinformation 

• Fisket 

Richard meddelar att fisket fram till midsommar genererade en fångst av 14,5 ton. 
Fördelat på 8,3 i Västra och 6,2 ton i Östra. Detta är väldigt lågt jämfört med tidigare år 
och tyder på att vi närmar oss en möjlig övergång till underhållsfiske. Höstens fiske 
började andra veckan i oktober. Sedan dess har ca 12 ton tagits.  
Nygammal däckshand kommer att ansluta sedan ett avhopp inträffat. 

• Läget i sjön 

Richard berättar att vi troligen har nått god status för både fosfor och siktdjup i Västra 
Ringsjön. Detta har troligen sin grund i att vattenväxterna har kommit tillbaka med kraft. 
Västra Ringsjön har haft ett sommarmedelvärde för fosfor på 22,5 µg/l och för sikt 2,2 m 
(egna mätningar)! Mätningarna i recipientkontrollen gav 1,8 m. Östra Ringsjön är inte 
riktigt där ännu. En orsak kan vara att fisket inte kunnat bedrivas som önskat. 

• Hem- och Facebooksidan 

Richard och Kristina Johannesson föredrar om hemsidans uppdatering samt om 
vattenrådets nystartade facebooksida: facebook.com/ringsjonsvattenrad 

Beslut: Informationen om verksamheten godkänns. 

https://www.facebook.com/ringsjonsvattenrad


 

4) Verksamhetsplan 

Genomgång av verksamhetsplanen för verksamhetsår 2022. 

Beslut: Verksamhetsplanen fastställs. 

 

5) Budget 

Genomgång av budget för år 2022. Frågan för kostnad av recipientkontroll diskuteras och 
förblir enligt utskickat förslag. Eventuella kostnadsförändringar justeras med hjälp av 
balanskontot, efter styrelsebeslut. 

Beslut: Budgeten för år 2022 godkänns. 

 

6) Övrigt 

Kjell-Åke Persson ställer fråga till Jörgen Johansson om Sydvattens dämme i Rönne å. 
Jörgen Johansson svarar på frågan. 

Georg Bergengren ställer fråga till Jörgen Johansson gällande om styrelsemötet i april ska 
hållas i Sydvattens lokaler. Johan Svahnberg och Jörgen Johansson samordnar detta. 

John Bergström ställer fråga om vilken metod som ska användas efter utfiskning vem 
samordnar detta och hur det ska hanteras. Johan Svahnberg svarar att huvudmännen 
samordnar denna fråga. 

Richard Nilsson informerar om vattenatlas. Finns erbjudande om att gå med till en viss 
kostnad. Johan Svahnberg svarar att ärendet får handläggas vid styrelsemötet i april för 
vidare beslut. 

Beslut: Informationen läggs till handlingarna. 

 

7) Datum för kommande möten 

Datum för kommande styrelsemöte och årsstämma föreligger för diskussion. 

Beslut: Styrelsemöte ska genomföras 2022-04-21 samt 2022-11-10.  

Årsstämma ska genomföras 2022-06-01. 

 

8) Mötet avslutas 

Ordföranden tackar närvarande och avslutar mötet. 




