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Protokoll till årsstämma i Rönneåns Vattenråd 

2021-06-23, klockan 9.00 – 10.00 

 

Mötet hölls digitalt 

Närvarande: 

Svalöv    Bengt Jönsson 

Höör    Lars-Olof Andersson 

Klippan    Gunilla Svensson 

Åstorp    Ronny Sandberg 

Ängelholm    Lars Nyander 

Gelita Sweden AB   Olle Lund 

Perstorp Specialty Chemicals AB  Göran Lengdén 

Ljungbyhed Park AB   Gustav Eriksson 

Skåne-Blekinge Jordägarförbund  Charlotte Wachtmeister 

Södra Skogsägarna   Ingvar Pålsson 

Ringsjöns Vattenråd   Richard Nilsson 

Naturskyddsföreningen i Ängelholm Peter Shaw 

 

Dessutom deltog Henrik Wöhlecke från Eslövs kommun 

 

1. Mötets öppnande 

Vice ordföranden Lars-Håkan Persson öppnade mötet. 

 

2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Lars-Håkan Persson valdes att leda stämmans förhandlingar. 

 

3. Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare för mötet valdes Carl-Gunnar Thosteman. 

 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

Ombuden fann att stämman utlysts i behörig ordning. 
 

Lars Nyander påpekar att utskicket av handlingar inför stämman inte varit 

tillfredställande, eftersom i första sändningen Kommitténs handlingar 
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skickades till Vattenrådet, istället för Vattenrådets handlingar. Dessutom 

kom vissa handlingar så sent som dagen innan stämman. 
 

Henrik Wöhlecke instämde i Lars påpekande, och underströk vikten av att 

styrelsen ska kunna ta ställning till handlingarna inför årsstämman. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

6. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 

 

7. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll 

Lars Nyander och Ronny Sandberg valdes att justera stämmans protokoll. 

 

8. Föredragning av Vattenrådets årsberättelse 

Rönneåns Vattenråds verksamhetsberättelse 2020 (bilaga 1) 

 

Lars Nyander ställde frågan varför styrelsen hållit endast 2 möten under 

det gångna verksamhetsåret, och menade att det borde ha varit fullt 

möjligt att hålla digitala möten. Lars ansåg också att informationsflödet i 

styrelsen och föreningen varit alltför begränsat under verksamhetsåret. 

 

Lars-Håkan Persson bad att få besvara dessa frågor på kommande 

styrelsemöte. Stämman godkände denna begäran. 
 

Lars Nyander bad om en mer detaljerad beskrivning av den ansökan om 

projektmedel till Vattenmyndigheten Västerhavet som föreningen gjorde 

under våren. Stämman beslutade att ansökan i sin helhet skickas till 

ombud och styrelsemedlemmar. 

 

I samband med diskussionen om projektmedelsansökan påpekade Lars 

Nyander att ”miljöupphandlare” inte är riktig benämning på en befattning 

i Ängelholms kommun. I protokollet är benämningen ändrad till det 

riktiga ”miljöutvecklare”. 
 

Charlotte Wachtmeister undrade över begreppet ”arbetsutskott”. 

Sekreteraren svarade att begreppet kommer ur stadgarna där det som 
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vanligtvis kallas för styrelsen benämns ”arbetsutskott”. I protokollet är 

benämningen ändrad till ”styrelsen”. 

 

Stämman fastställde verksamhetsberättelsen med ovan gjorda 

anmärkningar. 

 

9. Fastställande av Vattenrådets balansräkning och resultaträkning 2020 

(bilaga 2) 

Stämman fastställde balansräkning och resultaträkning. 
 

Lars Nyander efterlyste framledes mer detaljerad information om 

innehållet i de olika bokföringsposterna, och menade att därför 

ekonomiredovisningen bör utvecklas. 
 

Henrik Wöhlecke framförde att han anser att Vattenrådet bör betala 

tillbaka det stora överskott som föreningen har till de betalande 

kommunerna. 
  

Lars Nyander framförde att Ängelholms kommun anser att pengarna ska 

användas för aktiviteter i enlighet med Vattenrådets mål och syfte. 
 

Henrik Wöhlecke framförde att han anser att konsultkostnaden i samband 

med upphandlingen av ny leverantör i kontrollprogrammet inte ska 

bokföras på Vattenrådet utan på Rönneåkommittén, som är den förening 

som har ansvaret för kontrollprogrammet. Sekreteraren svarade att 

kostnaden är bokförd på Vattenrådet eftersom rådet är upphandlande part i 

upphandlingen och ansvarigt för det så kallade rörliga programmet. 

Beloppet är inte taget ur rådets egna tillgångar, utan ur det bidrag på 

60 000 kronor som Vattenrådet årligen ansöker om hos 

Vattenmyndigheten Västerhavet, och hittills alltid beviljats. 

Vattenmyndigheten har inte förutsett att det är två skilda föreningar som 

sköter vad som annars vanligtvis är uppgifter inom ett samlat vattenråd, 

och räknar därför bland ändamålen med bidraget upp också administrativa 

kostnader kring upprätthållandet av ett recipientkontrollprogram. 

 

10. Föredragning av revisionens årsberättelse 

Revisionsberättelse Rönneåns Vattenråd 2020 (bilaga 3) 
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Stämman lade berättelsen till handlingarna. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för kassaförvaltningen och styrelse för den tid 

berättelserna avser 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

12. Rönneåns Vattenråds medlemmar (bilaga 4) 

Lars-Olov Andersson påpekade att Höörs kommun fallit bort ur 

medlemsförteckningen. Felet är rättat i protokollet. 

 

Stämman lade medlemsförteckningen till handlingarna. 

 

13. Val av ordförande, vice ordförande och adjungering av koordinator i 

Vattenrådet för kommande verksamhetsår. Posten som koordinator är 

vakant till dess Klippans kommun slutfört rekrytering i augusti 2021. 

 

Valberedningens ordförande Ronny Sandberg föreslog Lars-Håkan 

Persson till ordförande i Rönneåns Vattenråd, och Ulla-Britt Brandin till 

vice ordförande. 

Stämman röstade i enlighet med valberedningens förslag. 
 

Lars Nyander påpekade att det är det vore önskvärt att Vattenrådet får 

insyn i Klippans kommuns rekryteringsprocess av den miljöstrateg som 

kommer att få uppdraget som koordinator för vattenföreningarna, för att 

säkerställa att koordinatorn har den kompetens som föreningarna 

efterfrågar. 

 

Lars-Håkan Persson menade att det också kan finnas anledning att göra en 

ny organisering av arbetet inom vattenföreningarna, till exempel med 

mindre arbetsgrupper bildade av styrelsemedlemmar. 
 

Charlotte Wachtmeister påpekade att det finns en möjlighet att välja att 

upphandla ekonomi-, administrations- och koordinatorkompetens hos 

extern part. 

 

14. Val 

a. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa 

Ronny Sandberg presenterar valberedningens förslag till styrelse 
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och ersättare. 

Förslaget följer 2020 års sammansättning av styrelsen, med de 

ändringar på vissa poster som redan är gjorda under året. 

Förslaget i sin helhet bifogas protokollet. 

Stämman antog valberedningens förslag. 

b. Val av revisorer och ersättare för dessa 

Valberedningen föreslog Lars-Inge Sjöholm och Peter Johansson. 

Stämman antog förslaget. 

c. Val av representanter till valberedningen, 3 stycken varav en 

sammankallande 

Stämman föreslog innevarande valberedning med Ronny Sandberg, 

Nils-Olov Johansson och Göran Fransson, där Ronny Sandberg är 

sammankallande. 

Stämman antog förslaget. 

 

15. Arbetsplan 2020-2021 (bilaga 5) 
 

Charlotte Wachtmeister föreslog att ordet ”hotade” ska ersättas med 

”rödlistade”. Rättningen är genomförd i protokollet. 

 

Lars Nyander föreslog att styrelsen ska arbeta igenom planen ytterligare, 

både vad gäller innehållet och rådets arbetssätt i de olika delarna av 

planen, för att sedan presentera ett förslag till plan för medlemmarna i ett 

brett samråd och därefter fastställa en långsiktig plan. Ängelholms 

kommun erbjuder sig att vara värd för ett sådant samråd. 

 

Henrik Wöhlecke ansåg att den viktigaste åtgärden för en produktiv 

arbetsplan på lång sikt är att börja med att slå samman de båda 

vattenföreningarna till en förening, som kan driva vattenfrågor med 

samlad kraft. 
 

Lars-Olof Andersson föreslog att arbetsplanen också ska beskriva verkliga 

vattenvårdande åtgärder som åstadkommer resultat i enlighet med rådets 

syfte och mål, också om dessa åtgärder bekostas ur rådets egen befintliga 

kassa. Lars-Olof efterfrågar också en ordning för den fortlöpande 

ekonomiredovisningen som presenterar en sammanställning av båda 

föreningarnas samtliga ekonomiska aktiviteter, alltså också kostnaderna 

för recipientkontrollprogrammet. 
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Charlotte Wachtmeister föreslog att stämman ska återföra förslaget till 

arbetsplan till styrelsen, med uppdraget att arbeta igenom planen i 

enlighet med vad som framkommit i diskussionen. 

 

Stämman beslutade i enlighet med Charlotte Wachtmeisters förslag. 
 

 

16. Budget 2021 (bilaga 6) 

Stämman fastställde budget för 2021. 

 

17. Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Stämman fastställde medlemsavgiften till oförändrat belopp om 100 

kronor per medlem och år. 

 

18. Fastställande av arvoden för ordförande och revisorer 2021 

Styrelsens förslag. Till ordförande arvode 6000 kronor. Till revisor arvode 

3000 kronor. 

Stämman biföll styrelsens förslag. 

 

19. Övriga inkomna ärenden 

Inga övriga inkomna ärenden. 

 

20. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

(Digital underskrift) 

Lars-Håkan Persson 

Ordförande 

 

(Digital underskrift)  (Digital underskrift) 

Ronny Sandberg   Lars Nyander 

Justerare   Justerare 
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(Digital underskrift) 

Carl-Gunnar Thosteman 

Sekreterare 

Bilagor 

Bilaga 1: Årsberättelse 2020 

Bilaga 2: Balansräkning och resultaträkning 2020 

Bilaga 3: Revisionsberättelse 2020 

Bilaga 4: Medlemmar 2020 

Bilaga 5: Arbetsplan 2021-2022 

Bilaga 6: Budget 2021 
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Protokoll till årsstämma i Rönneåns Vattenråd 


2021-06-23, klockan 9.00 – 10.00 


 


Mötet hölls digitalt 


Närvarande: 


Svalöv    Bengt Jönsson 


Höör    Lars-Olof Andersson 


Klippan    Gunilla Svensson 


Åstorp    Ronny Sandberg 


Ängelholm    Lars Nyander 


Gelita Sweden AB   Olle Lund 


Perstorp Specialty Chemicals AB  Göran Lengdén 


Ljungbyhed Park AB   Gustav Eriksson 


Skåne-Blekinge Jordägarförbund  Charlotte Wachtmeister 


Södra Skogsägarna   Ingvar Pålsson 


Ringsjöns Vattenråd   Richard Nilsson 


Naturskyddsföreningen i Ängelholm Peter Shaw 


 


Dessutom deltog Henrik Wöhlecke från Eslövs kommun 


 


1. Mötets öppnande 


Vice ordföranden Lars-Håkan Persson öppnade mötet. 


 


2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 


Lars-Håkan Persson valdes att leda stämmans förhandlingar. 


 


3. Val av sekreterare för stämman 


Till sekreterare för mötet valdes Carl-Gunnar Thosteman. 


 


4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 


Ombuden fann att stämman utlysts i behörig ordning. 
 


Lars Nyander påpekar att utskicket av handlingar inför stämman inte varit 


tillfredställande, eftersom i första sändningen Kommitténs handlingar 
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skickades till Vattenrådet, istället för Vattenrådets handlingar. Dessutom 


kom vissa handlingar så sent som dagen innan stämman. 
 


Henrik Wöhlecke instämde i Lars påpekande, och underströk vikten av att 


styrelsen ska kunna ta ställning till handlingarna inför årsstämman. 


 


5. Fastställande av dagordning 


Dagordningen fastställdes. 


 


6. Fastställande av röstlängd 


Röstlängden fastställdes. 


 


7. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll 


Lars Nyander och Ronny Sandberg valdes att justera stämmans protokoll. 


 


8. Föredragning av Vattenrådets årsberättelse 


Rönneåns Vattenråds verksamhetsberättelse 2020 (bilaga 1) 


 


Lars Nyander ställde frågan varför styrelsen hållit endast 2 möten under 


det gångna verksamhetsåret, och menade att det borde ha varit fullt 


möjligt att hålla digitala möten. Lars ansåg också att informationsflödet i 


styrelsen och föreningen varit alltför begränsat under verksamhetsåret. 


 


Lars-Håkan Persson bad att få besvara dessa frågor på kommande 


styrelsemöte. Stämman godkände denna begäran. 
 


Lars Nyander bad om en mer detaljerad beskrivning av den ansökan om 


projektmedel till Vattenmyndigheten Västerhavet som föreningen gjorde 


under våren. Stämman beslutade att ansökan i sin helhet skickas till 


ombud och styrelsemedlemmar. 


 


I samband med diskussionen om projektmedelsansökan påpekade Lars 


Nyander att ”miljöupphandlare” inte är riktig benämning på en befattning 


i Ängelholms kommun. I protokollet är benämningen ändrad till det 


riktiga ”miljöutvecklare”. 
 


Charlotte Wachtmeister undrade över begreppet ”arbetsutskott”. 


Sekreteraren svarade att begreppet kommer ur stadgarna där det som 
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vanligtvis kallas för styrelsen benämns ”arbetsutskott”. I protokollet är 


benämningen ändrad till ”styrelsen”. 


 


Stämman fastställde verksamhetsberättelsen med ovan gjorda 


anmärkningar. 


 


9. Fastställande av Vattenrådets balansräkning och resultaträkning 2020 


(bilaga 2) 


Stämman fastställde balansräkning och resultaträkning. 
 


Lars Nyander efterlyste framledes mer detaljerad information om 


innehållet i de olika bokföringsposterna, och menade att därför 


ekonomiredovisningen bör utvecklas. 
 


Henrik Wöhlecke framförde att han anser att Vattenrådet bör betala 


tillbaka det stora överskott som föreningen har till de betalande 


kommunerna. 
  


Lars Nyander framförde att Ängelholms kommun anser att pengarna ska 


användas för aktiviteter i enlighet med Vattenrådets mål och syfte. 
 


Henrik Wöhlecke framförde att han anser att konsultkostnaden i samband 


med upphandlingen av ny leverantör i kontrollprogrammet inte ska 


bokföras på Vattenrådet utan på Rönneåkommittén, som är den förening 


som har ansvaret för kontrollprogrammet. Sekreteraren svarade att 


kostnaden är bokförd på Vattenrådet eftersom rådet är upphandlande part i 


upphandlingen och ansvarigt för det så kallade rörliga programmet. 


Beloppet är inte taget ur rådets egna tillgångar, utan ur det bidrag på 


60 000 kronor som Vattenrådet årligen ansöker om hos 


Vattenmyndigheten Västerhavet, och hittills alltid beviljats. 


Vattenmyndigheten har inte förutsett att det är två skilda föreningar som 


sköter vad som annars vanligtvis är uppgifter inom ett samlat vattenråd, 


och räknar därför bland ändamålen med bidraget upp också administrativa 


kostnader kring upprätthållandet av ett recipientkontrollprogram. 


 


10. Föredragning av revisionens årsberättelse 


Revisionsberättelse Rönneåns Vattenråd 2020 (bilaga 3) 
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Stämman lade berättelsen till handlingarna. 


 


11. Fråga om ansvarsfrihet för kassaförvaltningen och styrelse för den tid 


berättelserna avser 


Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 


 


12. Rönneåns Vattenråds medlemmar (bilaga 4) 


Lars-Olov Andersson påpekade att Höörs kommun fallit bort ur 


medlemsförteckningen. Felet är rättat i protokollet. 


 


Stämman lade medlemsförteckningen till handlingarna. 


 


13. Val av ordförande, vice ordförande och adjungering av koordinator i 


Vattenrådet för kommande verksamhetsår. Posten som koordinator är 


vakant till dess Klippans kommun slutfört rekrytering i augusti 2021. 


 


Valberedningens ordförande Ronny Sandberg föreslog Lars-Håkan 


Persson till ordförande i Rönneåns Vattenråd, och Ulla-Britt Brandin till 


vice ordförande. 


Stämman röstade i enlighet med valberedningens förslag. 
 


Lars Nyander påpekade att det är det vore önskvärt att Vattenrådet får 


insyn i Klippans kommuns rekryteringsprocess av den miljöstrateg som 


kommer att få uppdraget som koordinator för vattenföreningarna, för att 


säkerställa att koordinatorn har den kompetens som föreningarna 


efterfrågar. 


 


Lars-Håkan Persson menade att det också kan finnas anledning att göra en 


ny organisering av arbetet inom vattenföreningarna, till exempel med 


mindre arbetsgrupper bildade av styrelsemedlemmar. 
 


Charlotte Wachtmeister påpekade att det finns en möjlighet att välja att 


upphandla ekonomi-, administrations- och koordinatorkompetens hos 


extern part. 


 


14. Val 


a. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa 


Ronny Sandberg presenterar valberedningens förslag till styrelse 
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och ersättare. 


Förslaget följer 2020 års sammansättning av styrelsen, med de 


ändringar på vissa poster som redan är gjorda under året. 


Förslaget i sin helhet bifogas protokollet. 


Stämman antog valberedningens förslag. 


b. Val av revisorer och ersättare för dessa 


Valberedningen föreslog Lars-Inge Sjöholm och Peter Johansson. 


Stämman antog förslaget. 


c. Val av representanter till valberedningen, 3 stycken varav en 


sammankallande 


Stämman föreslog innevarande valberedning med Ronny Sandberg, 


Nils-Olov Johansson och Göran Fransson, där Ronny Sandberg är 


sammankallande. 


Stämman antog förslaget. 


 


15. Arbetsplan 2020-2021 (bilaga 5) 
 


Charlotte Wachtmeister föreslog att ordet ”hotade” ska ersättas med 


”rödlistade”. Rättningen är genomförd i protokollet. 


 


Lars Nyander föreslog att styrelsen ska arbeta igenom planen ytterligare, 


både vad gäller innehållet och rådets arbetssätt i de olika delarna av 


planen, för att sedan presentera ett förslag till plan för medlemmarna i ett 


brett samråd och därefter fastställa en långsiktig plan. Ängelholms 


kommun erbjuder sig att vara värd för ett sådant samråd. 


 


Henrik Wöhlecke ansåg att den viktigaste åtgärden för en produktiv 


arbetsplan på lång sikt är att börja med att slå samman de båda 


vattenföreningarna till en förening, som kan driva vattenfrågor med 


samlad kraft. 
 


Lars-Olof Andersson föreslog att arbetsplanen också ska beskriva verkliga 


vattenvårdande åtgärder som åstadkommer resultat i enlighet med rådets 


syfte och mål, också om dessa åtgärder bekostas ur rådets egen befintliga 


kassa. Lars-Olof efterfrågar också en ordning för den fortlöpande 


ekonomiredovisningen som presenterar en sammanställning av båda 


föreningarnas samtliga ekonomiska aktiviteter, alltså också kostnaderna 


för recipientkontrollprogrammet. 
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Charlotte Wachtmeister föreslog att stämman ska återföra förslaget till 


arbetsplan till styrelsen, med uppdraget att arbeta igenom planen i 


enlighet med vad som framkommit i diskussionen. 


 


Stämman beslutade i enlighet med Charlotte Wachtmeisters förslag. 
 


 


16. Budget 2021 (bilaga 6) 


Stämman fastställde budget för 2021. 


 


17. Fastställande av medlemsavgift för 2021 


Stämman fastställde medlemsavgiften till oförändrat belopp om 100 


kronor per medlem och år. 


 


18. Fastställande av arvoden för ordförande och revisorer 2021 


Styrelsens förslag. Till ordförande arvode 6000 kronor. Till revisor arvode 


3000 kronor. 


Stämman biföll styrelsens förslag. 


 


19. Övriga inkomna ärenden 


Inga övriga inkomna ärenden. 


 


20. Mötet avslutas 


Ordföranden avslutade mötet. 


 


 


 


(Digital underskrift) 


Lars-Håkan Persson 


Ordförande 


 


(Digital underskrift)  (Digital underskrift) 


Ronny Sandberg   Lars Nyander 


Justerare   Justerare 
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(Digital underskrift) 


Carl-Gunnar Thosteman 


Sekreterare 


Bilagor 
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