Fiskestämma för Säters FVOF
Protokoll nr. 12
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Anders Norman
Johan Landin
Patrik Andersson
Åke Berg

2014:1

Datum

2014-05-12

Tid
Plats

18:00
Säters Folkets Hus

Tore Fahlholm
Leif Eriksson
Lennart Jansson
Ove Wik
Kjell-Åke Bälter, valberedning
Bill Brännström, mötesordförande

1.

Fiskestämmans öppnande
Stämman öppnades av ordförande Ulf Ljusteräng.

2.

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

3.

Anteckning av närvarande medlemmar/ombud samt ajournering av röstlängd.
Närvarande medlemmar/ombud, se ovan. Stämman ajournerade röstlängden.

4.

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
Annonsering i Säterbladet inom behörig tidsperiod. Stämman godkände kallelsen.

5.

Eventuella stadgeändringsförslag samt fråga om en eventuell extrastämma.
Styrelseförslag om ändrad motionstid (§ 17). Förslag: ...”motion ska vara styrelsens
ordförande tillhanda senast 14 dagar före stämman”, ändras till sju (7) dagar före stämman.
Allt annat lika. Stadgeändringen godkändes av stämman.

6.

Justering av stadgeändringsförslag, om föregående beslut (nr 5) är det andra i ordningen.
Beslut ska förenas med att paragrafen omedelbart ska anses justerad (direkt ikraftträdande).
Föregående stadgebeslut (nr 5) är andra stämmobeslutet, ändringen är därmed direkt giltigt.

7.

Anmälan om övriga frågor samt prövning om dessa ska behandlas av mötet eller hänskjutas till styrelsen.
Inga övriga frågor anmäls, punkten lämnas.

8.

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

9.

Kassörens ekonomiska redogörelse (se bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.
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10.

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

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter (minst fem) och suppleant/-er (minst
en) till styrelsen
Valberedningen förslag: 9 ledamöter (tidigare 7) och 3 suppleanter.
Förslaget godkändes av stämman.

13.

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

14.

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/-er (se bilaga)
Till kassör valde stämman Anders Norman, omval på 2 år.
Till styrelseledamot valde stämman Tore Fahlholm, omval på 2 år.
Till styrelseledamot valde stämman Patrik Andersson, omval på 2 år.
Till styrelseledamot valde stämman Lars-Erik Lundgren, nyval på 2 år.
Till styrelseledamot valde stämman Johan Landin, nyval på 2 år.
Till styrelseledamot valde stämman Daniel Holm, nyval på 1 år.
Till suppleant valde stämman Leif Eriksson, nyval på 1 år.
Till suppleant valde stämma Christer Mårs, omval på 1 år.
Till suppleant valde stämman Mikael Andersson, omval på 1 år.
Styrelseledamöter med 1 år kvar av förordnandet är:
Ulf Ljusteräng, Ulla Karlmats och Åke Berg.

15.

Val av två revisorer och en revisorsuppleant (se bilaga)
Till revisorsuppleant valde stämman Ove Wik, nyval på 1 år.
Revisorer med 1 år kvar av förordandet är:
Torsten Stenqvist (sammankallande) och Bo Stenqvist.

16.

Valberedningens förslag till antal (minst två) och kandidater till tillträdande valberedningen
(se bilaga)
Valberedningens förslag: 2 kandidater, Kjell-Åke Bälter och Bill Brännström.
Till valberedning valde stämman Kjell-Åke Bälter (sammankallande), omval på 1 år.
Till valberedning valde stämman Bill Brännström, omval på 1 år.
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17.

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

18.
Behandling av inkomna motioner från medlemmarna
Punkten lämnas, inga motioner (eller förslag) finns att behandla.
19.
Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten (se bilaga)
Styrelsen föreslår oförändrade fiskeregler. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
20.
Fastställande av fiske-/verksamhetsplan under kommande verksamhetsperiod (se bilaga)
1. Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
2. Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshinder nedanför f d polishuset och
att bygga ett omdrev vid dammluckan.
3. Restaurera Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern (”Dalkarlsån”) enligt
utredning av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks).
4. Restaurera vattendrag från Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster med avseende på vandringshinder.
5. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
Stämman fastställer föreliggande Fiske- och verksamhetsplan 2014.
Kommentar: Åtgärder i planen är beroende av hur svensk lagstiftning lever upp till EU: s
ramdirektiv för vatten i den egna lagstiftningen. Beslut utifrån Vattenverksamhetsutredningens (SOU 2013:39) förslag ska avgöras av Riksdagen, troligen hösten 2014.
21.

Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort
Nuvarande fiskekortstyper/avgifter

Giltighet
Årskort (12 mån)
D: o
D: o
D: o
D: o
D: o
Styrelsen föreslår oförändrade avgif- 10-dagarskort
ter och fiskekortstyper.
3-dagarskort
Dagkort
Stämman beslutar enligt styrelsens D: o
förslag
D: o

Typ av fiskekort
Sportfiske
Trollingfiske
Sportfiske - max 20 år
Fiskevattenägare
Fiskevattendelägare
Enhetskort
Sportfiske
Sportfiske
Sportfiske
Trollingfiske
Ädelfiske

Avgift
160: 260: 80: 80: 40: 100: 80: 60: 80: 100: -
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22.

Fastställande av budgetförslag (se bilaga)
Kassör: Anders Norman redogjorde för 2014: års budgetförslag. Under 2014 kommer utsättningen av fisk återgå (minskas) till 2012: års mängder (från 1 500 kilo till 800 kilo).
Stämman fastställde föreliggande budgetförslag.

23.

Information/förslag från styrelsen
1. Äskande om fiskemedel (138 800:-) till länsstyrelsen för restaurering av Jönshytteån är inlämnad. Ansökan sker i samarbete
med Säters kommun.

2.
3.

Kartläggning av åsträckan Dalkarlen och Ljustern kommer förhoppningsvis att bli klar under 2014 (konsult: Vattenbruks).

4.

Leaderprojektet: Ljustern – en tillgång, kommer att avslutas 2014. Föreningen har t o m 2013-09-19 levererat 460 arbetstimmar (beräknade 400) och bidragit med 51 500: - + utplantering av öring i Ljustern hösten 2013 (100 000: -).

5.

Utplantering av öring och regnbåge (Myggtjärn) för 2014 kommer att ske enligt 2012: års utsättning, dvs 600 kilo öring i
Björshyttsjön och Myggtjärn plus 200 kilo regnbåge i Myggtjärn (vinterfiske) samt 200 kilo öring i Ljustern (totalt 800 kilo).
2013 utplanterades i ädelfiskesjöarna 1 000 kilo öring + 200 kilo regnbåge (Myggtjärn) samt 300 kilo öring i Ljustern (totalt 1
500 kilo).

6.

Prova-på-fiske. Föreningen har sedan 2011 varit medarrangör av en sommaraktivitetsdag inom Leader-projektet: Ljustern –
en tillgång. Projektet avslutas detta år och fortsättningen av en sommaraktivitetsdag är i skrivande stund oviss. Föreningen
har under denna dag arrangerat en uppskattad metdag för barn- och ungdomar på sjukhuspiren. Om intresse finns kan föreningen i egen regi fortsätta arrangemanget. För att komma med i Visit Södra Dalarnas evenemangsguide måste beslut fattas
senast onsdag den 14:e maj.

7.

Hösten 2012 initierade Borlänge Energi (BE) ett restaureringsarbete angående deras dammar i Nisshyttan med syfte att minimera framtida dammunderhåll. Enligt Erik Sjölander, ansvarig på BE, räknar de med att inlämna ansökan till Mark- och
miljödomstolen (Nacka tingsrätt) före sommaren. Vid Nisshyttans samrådsmöte i oktober 2012 förordade föreningen två
omdrev (utlopp från Embjörssjön och Björshyttsjön) och automatiskt bottenflödestappning vid Hyttdammens dammlucka.
Det var de vatten som föreningen har rådighet över. Vid samtal med Erik tycks BE: s strategi vara att inte bygga omdrev vid
Björshyttsjön, då de anser att lutningen är för stor och att kulturhistoriska lämningar riskerar att skadas. Styrelsen återkommer i frågan när ansökan ska remissbehandlas.

Fyra försäljningskanaler för fiskekort: 1) butiker/ombud, 2) föreningens hemsida, 3) via mobilen: genom iFiske-app och genom QR-kod samt 4) via Visit södra Dalarna (nätet).

24.

Eventuellt övriga frågor
Punkten lämnas, inga övriga frågor.

25.

Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt
Efter att protokollet har justerats (cirka två tre veckor efter stämman) kommer protokoll
att finnas tillgängligt på hemsidan (www.fiskaisater.se), i pärm på Säters bibliotek (tidskriftshyllan) samt hos ordförande och sekreterare.

26.

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

Justeras

Ledamot: Åke

Berg

Ledamot: Patrik

Andersson
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