Fiskestämma för Säters FVOF
Protokoll nr. 10

2012:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Åke Berg
Anders Norman
Tore Fahlholm
Patrik Andersson

Datum

2012-04-26

Tid
Plats

18:30
Säters Folkets Hus

Lars-Erik Lundgren
Sven Andersson
Ture Svensson
Johan Landin
Bill Brännström, mötesordförande

1.

Stämman öppnades av ordförande Ulf Ljusteräng.

2.

Till ordförande för stämman valdes Bill Brännström, till sekreterare Ulla Karlmats och till
justerare tillika rösträknare valdes Åke Berg och Sven Andersson.

3.

Anteckning av närvarande medlemmar/ombud, se ovan, samt ajournering av röstlängd.

4.

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt. Enligt stadgan ska kallelse ske minst två
veckor innan årsmötet. Annonsering har skett via Säterbladet inom behörig tidsperiod.
Stämman godkände kallelsen.

5.

Fråga om eventuell stadgeändring/-ar samt eventuell extrastämma, punken inte aktuell.

6.

Justering av stadgeändringsförslag, punkten inte aktuell.

7.

Ingen anmälan och prövning av övriga frågor.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.

9.

Kassörens ekonomiska redogörelse (se bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.

10.

Revisorernas rapport (se bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.

11.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12.

Valberedningens förslag till antal ledamöter till styrelsen
Valberedningen förslag om sju ledamöter och tre suppleanter godkändes av stämman.
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13.

I förekommande fall val av kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost).
Punkten inte aktuell.

14.

Val av tre ledamöter och tre suppleanter (se bilaga)
Till ledamot väljer stämman Tore Fahlholm, omval på två år.
Till ledamot väljer stämman Johan Thommes, omval på två år.
Till suppleant väljer stämman Johan Landin, nyval på ett år.
Till suppleant väljer stämma Christer Mårs, omval på ett år.
Till suppleant väljer stämman Mikael Andersson, omval på ett år.
Funktionärer med ett år kvar av förordnandet är Ulf Ljusteräng, Anders Norman, Ulla
Karlmats och Åke Berg.

15.

Val av en revisorsuppleant (se bilaga)
Till revisorsuppleant väljer stämman Sven Andersson, omval på ett år.
Revisorer med ett år kvar av förordnandet är Torsten Stenqvist (sammankallande) och Bo
Stenqvist.

16.

Valberedningens förslag till antal och tillträdande kandidater till valberedningen (se bilaga)
Valberedningens förslag till antal (minst två) och kandidater till valberedningen. Till valberedning väljer stämman Lars Gabrielsson (sammankallande), omval på ett år.
En plats i valberedningen är vakant, styrelsen eller Lars G. får mandat av stämman att vid
behov utse en kandidat.

17.

Ersättning till funktionärer och fisketillsyn samt ersättning för bilresor (se bilaga)
Nuvarande ersättning per år: ordförande och kassör 999: -, övriga ledamöter, suppleanter,
revisorer, revisorsuppleant och valberedning 250: - samt fiskekorsansvarig 450: -. För resor
med egen bil gäller ersättningen enligt statlig norm, för närvarande 18:50: -/mil.
Stämman fastställer oförändrade ersättningsnivåer.

18.

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner från medlemmarna finns att behandla.

19.

Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten (se bilaga)
Stämman fastställer oförändrade fiskeregler.

20.

Fastställande av fiske- och verksamhetsplan under följande verksamhetsperiod (se bilaga)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag/andra intressenter.
3. Öring och ålutsättning: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern och ca
5 000 ålyngel i Ljustern. Det senare förutsätter att ålbidrag beviljas.
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4. Anordna sommar- och vinteraktivitet på Ljustern för allmänheten. Sommaraktivitet i form av prova-på-mete för barn och ungdomar, vinterdito i form av ett (inofficiellt) kommunmästerskap (KM) i pimpel och angelfiske/ismete. De senare aktiviteterna sker parallellt med lekaktiviteter, korvgrillning och pröva-på-pimpling.
Tidigare punkt 4) om en eventuell utplantering av gös i Dalälven mellan Långhags och St
Skedvi kraftstationer utgår, men frågan kan komma att få förnyad aktualitet i framtiden.
Stämman fastställer föredragen fiske- och verksamhetsplan.
21.

Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort
Nuvarande fiskekortstyper och avgifter.
Giltighet
Typ av fiskekort
Avgift
Årskort (12 mån) Sportfiske
150: D: o
Trollingfiske
250: D: o
Sportfiske - max 20 år 75: D: o
Fiskevattenägare
75: D: o
Fiskevattendelägare
25: D: o
Enhetskort
10-dagarskort
Sportfiske
80: 3-dagarskort
Sportfiske
50: Dagkort
Sportfiske
40: D: o
Trollingfiske
80: D: o
Ädelfiske
80: -

Förslag på nya avgifter
160: 260: 80: 80: 40: 100: 80: 60: 80: 100: -

Styrelsen föreslår en höjning av kortavgifterna pga allmänt ökade omkostnader och att den
framtida försäljningen av fiskekort via iFiske (dataförsäljning) kommer att öka provisionsersättningen (9 % + 4: - per kort). iFiske kommer också att lansera en app till smarta telefoner för kortförsäljning inom kort. Provisionen via appen är densamma som via datorn.
Stämman fastställer styrelsens förslag på höjning av fiskekortsavgifter. Höjningen ska gälla
fr o m 2012-06-01.
22.

Fastställande av budgetförslag (se bilaga)
Styrelsens budgetförslag fastställdes av stämman.

23.

Information/förslag från styrelsen
1. Dalarnas Vattenvårdsförbund (DVVF), provnätfiske i Ljustern sommaren 2012.
Fisket kommer att ske ungefär första veckan i september.
2. Ljusteråns årum – gestaltning och skötselplan (remissinstans).
Ulf L har inget mera hört från kommunkontoret.
3. Leaderprojekt: Ljuster – en tillgång.
Projektet har pågått ett år. Fiskebryggor och slogbodar är snart klara för utsättning.
4. Arrende av Ljusterån i Säterdalen.
Lars Johannisson arrenderar även i år del av Ljusterån (t o m 30 september). Han
brukar utplantera 100 kilo regnbåge/säsong.
3 (4)

5. Hemsida, webbmaster och fiskekort via sms.
Hemsidan är förhoppningsvis klar till första juni. Efter mötet presenterade två av
hemsidekonstruktörerna ett utkast av arbetet. Ingen webbmaster har ännu visat intresse trots två annonseringar.
6. Summer Camp 2012, vecka 25 – 27.
Vägledning/handledning önskas av arrangörerna (ungdomens Hus). Patrik A är intresserad, eventuellt beslut meddelas till Ungdomens Hus.
24.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

25.

Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt
Efter att protokollet har justerats (ca 2 veckor efter stämman) finns protokoll tillgängligt
hos sekreterare och i pärm på Säters bibliotek (vid tidskrifthyllan).

26.

Fiskestämmans avslutande
Bill Brännström tackar stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar stämman, varefter
förtäring avnjuts.

Justeras

Åke Berg

Sven Andersson

Ledamot

Ledamot
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