Fiskestämma för Säters FVOF
Protokoll nr. 13
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Anders Norman
Johan Landin
Patrik Andersson
Åke Berg

2015:1

Datum

2015-04-29

Tid
Plats

19:00
Nisshyttans bystuga

Lars-Erik Lundgren
Daniel Holm
Leif Eriksson
Kjell-Åke Bälter, valberedning
Bill Brännström, valberedning, mötesordf.
Anders Bruks, konsult, inledande föredrag

Stämman inleds med information och bildvisning av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks)
om fiske- och vattenvård i allmänhet och om dito förhållanden i våra vatten i synnerhet.
Föreningen har anlitat Anders för inventering av Jönshytteån och ”Dalkarlsån”.
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 Leif Eriksson och Daniel Holm.

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 stadgeenlig tidsperiod. Stämman godkände kallelsen.

5.

Eventuella stadgeändringsförslag samt fråga om en eventuell extrastämma.
Punkten inte aktuell, lämnas.

6.

Justering av stadgeändringsförslag, om föregående beslut (nr 5) är det andra i ordningen.
Punkten inte aktuell, lämnas.

7.

Anmälan om övriga frågor samt prövning om dessa ska behandlas av mötet eller hänskjutas till styrelsen.
Ingen anmälan/prövning av övriga frågor, 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 (samma) och 4 suppleanter (tidigare 3).
Förslaget godkändes av stämman.

13.

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

14.

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

15.

Val av två revisorer och en revisorsuppleant (se bilaga)
Till revisor (sammankallande) på 2 år valde stämman Torsten Stenqvist, omval.
Till revisor på 2 år valde stämman Bo Stenqvist, omval.
Till revisorsuppleant på 1 år valde stämman Ove Wik, omval.

16.

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

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.
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18.

Behandling av inkomna motioner från medlemmarna
Inga motioner finns att behandla, punkten lämnas.

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 vandringshindret nedanför f d polishuset
och konstruera ett omlöp (faunapassage) vid dammluckan närmast Ljustern.
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.
6. Rapportering av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder.
Styrelsen föreslår en ny aktivitet i Fiske- och verksamhetsplanen, nämligen rapportering av
vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder (nr 6) samt ett tillägg om omlöp vid
dammluckan närmast Ljustern under punkt 2.
Stämman fastställer föreliggande Fiske- och verksamhetsplan 2015.

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
22.

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: -

Fastställande av budgetförslag (se bilaga)
Fiskutsättningar: se punkt 23.
Stämman fastställde föreliggande budgetförslag.
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23.

Information/förslag från styrelsen
1. Inga fiskemedel beviljades av länsstyrelsen för restaurering av Jönshytteån från
föreningens ansökan (i samarbete med Säters kommun). Huvudorsaken var att
förväntade statliga medel uteblev (nedröstad budget).
2. Fiskekonsult: Anders Bruks (Vattenbruks AB) har inventerat åsträckan mellan
Dalkarlen och Ljustern (”Dalkarlsån”). Åtgärder planeras under året, tillstånd enligt 11 kap 19 § MB måste sökas.
3. Fiskutsättningar: år 2015 kommer utsättningen av fisk vara densamma som under
år 2014, dvs 400 kilo öring i vardera Myggtjärn och Björshyttsjön + 200 kilo regnbåge i Myggtjärn samt 200 kilo öring i Ljustern, sammantaget 1 200 kilo.
4. Borlänge Energi (BE) restaureringsarbete (påbörjat 2012) om dammsäkerhet och
minskat dammunderhåll i Nisshyttan fortgår. Vid samrådsmötet i oktober 2012
förordade föreningen två omdrev vid Embjörssjödammen och Björshyttdammen
och automatiskt bottenflödestappning vid Hyttdammens dammlucka (de vatten
som föreningen har rådighet över). Som förslagen ser ut i nuläget verkar det som
om detta också blir verklighet. Sannolikt kan en ansökan till Mark- och miljödomstolen (Nacka tingsrätt) inlämnas i höst (2015).
Informationen föranledde inga beslut eller förslag från stämman.

24.

Eventuellt övriga frågor
Bill Brännström vill att styrelsen diskuterar hur intresset för vattenfrågor, och då inte minst
EU: s vattendirektiv, kan engagera fler medlemmar och allmänhet. Kanske bör styrelsen
bjuda in politiker och experter till nästa stämma?
Stämman överlät på styrelsen att behandla frågan.

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.

Justeras

Ledamot: Leif

Eriksson

Ledamot: Daniel

Holm
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