Fiskestämma 2009-04-21

Styrelsens verksamhetsberättelse 2008
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Anders Norman

Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3
Ledamot 4

Åke Berg
Tore Fahlholm
Patrik Andersson
Torsten Jusslin

Suppleant 1
Suppleant 2

Mikael Andersson
Christer Mårs

Suppleant 3

Yngve Holmstedt

Revisor (sammank.)
Revisor

Torsten Stenqvist
Bo Stenqvist

Revisorsuppleant

Sven Andersson

Valberedning

Torbjörn Orr

Valberedning (sammank.) Åke Nylund

Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2008 har styrelsen medverkat i följande aktiviteter:

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2008
Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring
över tid med syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete.

Prioritet
Klart
Delvis
Inte startat

3.

Genomfört fyra protokollförda styrelsemöten.
Ordförande har initierat en träff med kommunens övriga FVOF:ar (St Skedvi, Gustafs och
Silvberg) i syfte att diskutera fiskefrågor i allmänhet och eventuell samverkan i synnerhet.
Ordförande har samtalat med kommunen (Lotta Bergstrand) angående ett eventuellt framtida kräftfiske i Ljusterån.
Uppdaterat Enhetskorten (fiskekort till instutitioner etc) i avsikt att göra kriterier och kortavgifter metodiska.
Uppdaterat föreningens Fiskepärmar (återfinns hos fiskekortförsäljarna). Pärmen innehåller
information till turister och andra intressenter om fiske, fiskar och föreningen.
Upplåtit arrende (del av Ljusterån) till Lars Johannesson, arrendator av Fäboden i Säterdalen.
Arrendet, som löper säsongsvis, har varit återkommande sedan 2007, avgiften är 500: -/år.
Ersatt ut gamla fisketavlor med nya fiske-/informationstavlor.
Ordförande har deltagit i det av länsstyrelsen anordnade möte om EU:s vattendirektiv.
Åke och Gunnel B. arrangerade föreningens traditionella vårangeltävling (28 mars) i ädelfiskesjöarna i Nisshyttan.

Beslutsår

1.
2.

1. Introducera
5
en ”fiska-i-Säter-dag” med olika aktiviteter, ett samarrangemang 2006
x
med Gustafs, St Skedvi och Silvbergs FVOF: ar.
Ordförande har i möte med berörda FVOF: ar diskuterat frågan samt lämnat material om ett arrangemang. Ett positivt intresse grumlas dock av vetskapen att frågan kräver tid och engagerade personer, vilket för alla föreningar tyvärr är en bristvara. I mån av intresse kommer intresserade föreningar att kontakta skolan (årskurs 4 – 6) för en eventuell fortsättning. Punkten utgår 2009.
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2. Undersöka
5
förutsättningar för ett gemensamt kommunfiskekort, ett samar- 2006
x
rangemang med de fyra största FVOF: arna.
Frågan har diskuterats med berörda FVOF: ar. I nuläget bedöms inte efterfrågan eller nyttan av projektet stå i proportion till kostnader och arbetsinsats. Det är framför allt framtagande av kartmaterial
och samordning av fiskeregler som försvårar idén om ett gemensamt fiskekort. Punkten utgår 2009.
3. Inventera
5
och dokumentera vandringshinder inom FVO med syfte att långsik- 2006
x
tigt eliminera dessa samt undersöka/iordningsställa befintliga/nya lekbäckar 2008
för öring kring Ljustern.
Sonderingar har gjorts kring vandringshindret intill Kônsten vilket reste en del farhågor om detta
projekts fortsättning (vattenärenden är generellt en lång, byråkratisk och ofta oviss process). EU:s
vattendirektiv innehåller dock element som underlättar arbeten med att åtgärda vattenhinder. Föreningen har efter inbjudan av länsstyrelsen blivit informerad om EU:s vattendirektiv.
4. Marknadsföra
5
föreningens vatten till företag, organisationer och andra intres- 2007
x
senter. Ett arbete som bör ske i samarbete med entreprenörer som tar ansvar
för faciliteter av t ex transporter, mat, servering, städning etc.
Styrelsen har utformat och marknadsfört ett ”Enhetskort” som riktas till vårdinrättningar. Några
företagskontakter har dock inte initierats. På den nya hemsidan bör emellertid föreningen tillhandahålla information om ”fiskepaket” till besökarna.
5. Utplantera
5
800 kilo öring i ädelfiskesjöarna (Nisshyttan) och 200 kilo i Ljustern 2008
samt utsätta ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Jämfört med 2007 innebär detta en
minskning av öringsutsättningen i Ljustern med 100 kilo medan utsättningen
av öring i ädelfiskesjöarna och ål i Ljustern är densamma.
Utplanteringarna har fullföljts enligt planen. Punkten utgår 2009.

x

6. Undersöka
5
möjligheten att göra Simshyttsjön till en ”specimensjö” för grov 2008
x
gädda (öring?) med särskilt fiskekort. Sjön skulle därmed upphöra att gälla för
fiske vid lösande av ordinarie sportfiskekort.
Ordförande har kontaktat kommunen och länsfiskekonsulenten (Ulf Pierrou) om befintliga undersökningsdata. Några äldre vattenprover och ett provfiske finns att tillgå, vars resultat tyvärr inte ger
övertygande information om sjön är lämplig eller inte lämplig som specimensjö.

Ulf Ljusteräng
Styrelsen gm. ordförande
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