Fiskestämma för Säters FVOF
Protokoll nr. 3

2006:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Johan Wikström
Patrik Andersson
Åke Berg
Tore Fahlholm

Datum
Tid
Plats

2006-04-06
Yttre Hedens bystuga

Sven Andersson
Bill Brännström
Lennart Näsdal
Leif Hag
Pierre Eriksson, ordf. St Skedvi fvof

1.

Stämman förklarades öppnad av ordförande Ulf Ljusteräng som hälsade de närvarande
välkomna.

2.

Till ordförande för stämman valdes Bill Brännström och till sekreterare valdes Ulla Karlmats

3.

Till justerare tillika rösträknare valdes Patrik Andersson och Johan Wikström

4.

Röstlängd fastställs vid behov.

5.

Utlysning av stämman godkändes.

6.

Fastställande av dagordning godkändes, till § 18 övriga ärenden, hänsköts uppdatering av
fiskerättsförteckning, nya stadgar och arrende av Ljusterån vid Säterdalen.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes av stämman.

8.

Revisorernas berättelse upplästes.

9.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10.

Fråga om användande av uppkommen vinst, 21 262:20 kr. Ulf Ljusteräng förslår att styrelsen får använda pengarna till verksamhet i föreningen, vilket godkändes av stämman.

11.

Stämman beslutade att arvoden och ersättningar kommande verksamhetsår ska vara:
Ordförande 1 000 kr, kassör 1 000 kr, sekreterare 1 000 kr, ledamöter 220 kr, suppleanter
110 kr, valberedning 110 kr, valberedning (sammankallande) 120 kr, revisorer 120 kr, fiskekortsansvarig 450 kr och bilersättning 17 kr./mil (ska följa statens ersättning).
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12.

Till ordförande valdes Ulf Ljusteräng (1 år)
Till ledamot valdes Tore Fahlholm (2 år)
Till ledamot valdes Patrik Andersson (2 år)
Till ledamot valdes Torsten Jusslin (2 år)
Till suppleant valdes Mikael Andersson (1 år)
Till suppleant valdes Yngve Holmstedt (1 år)
Till suppleant valdes Christer Mårs (1 år)
Funktionär med 1 år kvar är Ulla Karlmats (sekreterare), Johan Wikström (kassör) och Åke
Berg (ledamot).

13.

Till revisorer valdes Torsten Stenqvist (1 år) och Bo Stenqvist (1 år) och till revisorsuppleant valdes Sven Andersson (1 år).

14.

Till valberedning valdes Åke Nylund (sammankallande).

15.

Inga motioner har inkommit.

16.

Verksamhetsplan 2006 (se bilaga)
1. Provfiske efter kräftor för ev. utplantering i Ljusterån.
2. Provfiske i sjön Ljustern för kartläggning av fiskarter mm, ev. fråga någon elev på
naturbruksgymnasiet om detta kan ingå dennes praktikarbete.
3. Vandringshinder, inventering och utredning om möjligheten att eliminera dessa.
4. Gemensam fiskedag med övriga fiskeföreningar, med t ex halva priset på ädelfiskekort.
5. Gemensamt fiskekort för fvof i Säter, St Skedvi, Gustaf och Silvberg.
6. Rapportering av återfångst av öring i Ljustern, uppsättning av informationsskyltar
runt sjön, för att se om det tas upp fisk i någorlunda proportion till isättning.

17.

Fastställande av avgifter för fiskekort och skrivningar
1. Förslag att ”Sportfiskekort i ädelfiskesjöarna vintertid” tas bort, endast ädelfiskekort gäller i ädelfiskesjöarna. Tidigare beslut att bedriva angelfiske med sportfiskekort efter gädda avskaffas. Möjlighet till dito fiske efter gädda med sportfiskekort
kvarstår under förutsättning att vederbörande först kontaktar Åke Berg i Nisshyttan och då erhåller ett särskilt tillstånd för sådant fiske.
2. ”Spöbegränsning vid trollingfiske” med 4 spön tas bort.
Stämman godkänner de båda förslagen.

18.

Övriga ärenden
1. Förslag till nya stadgar presenteras av Ulf Ljusteräng, se bilaga.
2. Yrkande att stämman godkänner stadgeändringarna (för ikraftträdande krävs två
fiskestämmor varav ett måste vara ordinarie). Mötet beslutade godkänna stadgeförslagen samt kalla till en extra stämma i höst. Dessförinnan ska stadgarna (de §§
som reglerar fiskevattenägarnas ställning) godkännas av länsstyrelsen. Efter detta
godkännande krävs endast ett stämmobeslut.
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3. Fiskerättsförteckningen är 18 år gammal. Lantmäteriet kan ta fram en aktuell förteckning för cirka 14 - 18 000 kr., vilken då erhålls skriftligt och på datafil. Stämman godkänner, uppdrar till styrelsen att se över och besluta.
4. Styrelsen får stämmans godkännande att besluta om eventuellt arrende av fiskevatten eller del därav, om en tid om högst ett år.
5. Hemsidan, Ulf Ljusteräng visade overheadbilder på vad som är inlagt på föreningens blivande hemsida, arbetet fortskrider.
19.

Plats där protokollshandlingar finns tillgängliga är på biblioteket och hos sekreteraren.

20.

Stämman avslutades.
Lennart Näsdal och Kalle Wallin avtackades av ordföranden och stämman med blommor
för långt och förtjänstfullt arbete inom Säters FVOF (Kalle Wallin ej närvarande, ordf. Ulf
Ljusteräng och mötesordförande Bill Brännström åkte hem till Kalle med blommorna).

Justeras

Johan Wikström

Patrik Andersson

Kassör

Ledamot
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Extra fiskestämma för Säters FVOF
Protokoll nr. 4

2006:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Johan Wikström
Patrik Andersson
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2006-11-30
Folkets Hus, Säter

Torsten Jusslin
Yngve Holmstedt
Tore Fahlholm
Sven Andersson

1.

Stämman öppnades av ordf. Ulf Ljusteräng.

2.

Till ordförande för stämman valdes Ulf Lj och till sekreterare valdes Ulla Karlmats.

3.

Till justerare tillika rösträknare valdes Yngve Holmstedt och Torsten Jusslin.

4.

Anteckning av närvarande delägare/ombud, se ovan.

5.

Fråga om kallelsen till extrastämman skett i behörig ordning, annons i Södran 2006-11-16
och i Säterbladet tre veckor innan, stämman godkände.

6.

Dagordning godkändes.

7.

Diskussion och beslut om nya stadgar för Säters FVOF. Länsstyrelsen har godkänt stadgarna 2006-10-20. Stämman godkänner de nya stadgarna.

8.

Stämman avslutas med redovisning av resultatet av det omfattande provfisket som gjorts i
Ljustern av Torsten J., Yngve H. och Patrik A. 18 år (elev vid Naturbruksgymnasiet i Älvdalen men hemmahörande i Dala Husby, utbildar sig till fiskeguide).
Lättförståelig redovisning via overheadbilder med staplar och diagram som visar provfiskeresultatet 2006 jämfört med provfisket 1993. Tidigare provfiske har gjorts 1982, 1985 och
1993. 48 nät i varierande maskstorlek har använts. Provfisket genomfördes 14 – 20 augusti,
extremt varmt i vattnet (18 – 20°C).

Justeras

Torsten Jusslin

Yngve Holmstedt

Ledamot

Suppleant
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