Konstituerande styrelsemöte Säters FVOF
Protokoll nr. 1

Datum
Tid
Plats

2005:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Johan Wikström
Patrik Andersson
Åke Berg

2005-04-11
Yttre Hedens bystuga

Ulla Karlmats
Tore Fahlholm
Kalle Wallin

§1

Ordförande Ulf Ljusteräng förklarade mötet öppnat

§2

Fiskevårdande åtgärder
Kalla till ett möte, förslag att anlägga kräftfiskevatten i Ljusterån.

§3

Firmatecknare
Ulf Ljusteräng

§4

Utsättning av öring i Björshyttsjön och Myggtjärn i mitten av maj, 14 dagars avstängning
av sjöarna. Ulf Ljusteräng beställer och ringer till tidningen ang. annonsering om avstängning inför utplanteringen. Åke Berg och Tore Fahlholm erbjuder sig att vara behjälpliga
vid fiskutsättningen.

§5

Mötet avslutades

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 2

Datum
Tid
Plats

2005:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Johan Wikström
Patrik Andersson
Åke Berg

2005-05-12
Nisshyttans bystuga

Ulla Karlmats
Tore Fahlholm
Lennart Näsdal
Lars Olof Granath, adjungerad

§1

Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

§2

Nya frågor hänsköts till § 8
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§3

Adresslista och e-post anmäls till Ulf Ljusteräng.

§4

Kopiering av protokoll etc. kan ske på kommunkontoret enligt reglemente.

§5

Fiskutplantering i maj, juni och oktober. Dispens för rymningsskydd finns t o m 2018.

§6

Ålutplantering har skett 2004, ny ansökan om bidrag skall inlämnas för 2005.

§7

Fiskerättsbevis och delägarbevis skall i fortsättningen handhas av personer i styrelsen och
ej på försäljningsställena.

§8

Fiskekort/hemsida
Ulf L undersöker möjligheten att utarbeta regler för institutionskort (Säters sjukhus etc).
Gemensamt fiskekort för närliggande FVO samt nyttjande av Hushållningssällskapets
webbaserade kortförsäljning.
Kontroll av kort bör intensifieras varför samtliga åtta tillsynsmän bör samlas för att utarbeta regler för detta. Ansvariga Patrik A och Johan W. Närvaro av tidningsrepresentanter
skulle vara bra.

§9

Fiskekartor och upplysningstavlor
Kartornas utformning utreds av Patrik A. Ulf L kontaktar snickeriet i gamla yrkesskolan
för ev. taveltillverkning. Önskemål om fiskedagbok i slogbodarna framfördes.

§ 10

Undersökning av kräfttillgången i Ljusterån
Ulf L vill göra ett provfiske inför ev. inplantering av flodkräfta. För att få delta i kräftfisket måste intressent ha ett årskort – förutom ett kräftfiskekort. Kräftfiskeplatserna utlottas. Möjligen kan detta stimulera alla som fiskar att inhandla fiskekort, eftersom årskortsförsäljningen minskar.

§ 11

Övriga frågor
Nytt förslag till logo för Säters FVOF är under utarbetning. Fisketillsyn under tiden
Björshyttsjön och Myggtjärn är avstängda samt under och efter premiären den 21/5 samt
oregelbundna kontroller efter detta.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 3

2005:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Johan Wikström
Patrik Andersson
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2005-09-20
Wienerkonditoriet

Ulla Karlmats
Tore Fahlholm
Sven Andersson, adjungerad

§1

Mötet öppnas av ordf. Ulf Ljusteräng.

§2

Till justerare väljs Sven Andersson.

§3

Föregående mötesprotokoll från 2005-05-12 föredras av ordföranden.

§4

Dagordningen föredras av ordföranden.

§5

Skrivelser
Inbjudan till föreläsning av William Moberg-Faulds, Säters Folkets Hus, tisdag 27 september för styrelseledamöter i fiskevårdsföreningar.

§6

En Fiskutplantering kvar i år, blir i slutet av oktober. Åke Berg kontaktar ordf. Ulf L när
det blir dags.

§7

Ålutplantering är gjord i Ljustern, 4 500 st. till en kostnad av 26 000 kr. 5, 65 kr. st.

§8

Kräftfiske
provfiske bör göras i Ljustern nästa år. Patrik har pratat med någon som säjer sig ha sett
signalkräftor (!)

§9

Ekonomi
Kassören Johan drar lite siffror över kortförsäljningen, OK, SportEwa och Åke Berg
säljer flest kort. Kassan i föreningen är god, 93 425 kr. + 26 000 kr. i ersättning för ålutplantering. Kortförsäljningen totalt har minskat, ädelfiskekort liten ökning.

§ 10

Nya fiskeregler
Förbud att släppa tillbaka krokad fisk samt förbud att använda långrev i ädelfiskesjöarna.

§ 11

Nya fiskekortstyper
3- och 10-dagarskort (ersätter veckokort) samt ungdomskort (max 20 år).

§ 12

Nya giltighetstider för årskort
Faktisk tid istället för kalenderår, ädelfiskekort fortfarande dagkort, kalenderdag.
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§ 13

Nya fiskekortspriser
Årskort150 kr. (samma)
D: o ungdom 75 kr. (nytt kort/ny avg.)
D: o trolling 250 kr. (samma)
D: o fiskevattenägare 75 kr. (ny avg.)
D: o delägare 25 kr. (ny avg.)
D: o 10-dag 80 kr. (nytt kort/ny avg.)
D: o 3-dag. 50 kr. (nytt kort/ny avg.)
D: o dagkort 40 kr. (samma)
D: o trolling 80 kr. (samma)
D: o delfiske 80 kr. (ny avg.)

§ 14

Ta fram en typ av fiskekort som kan användas för samtliga korttyper och sjöar. Ny fiskebroschyr med karta på fiskevårdsområdet, namn på alla sjöar, fiskeregler, försäljningsställen av fiskekort samt annan information. Karta följer med vid köp av fiskekort. Försöka
få sponsorer att medverka, som då får ha sin logo på broschyren.

§ 15

Möten med Gustafs, St Skedvi och Silvbergs FVOF har varit 2005-06-05 och 2005-09-04,
ang. gemensam hemsida, kortförsäljning via hemsidan med statistik, kostnader, kostnadsfördelning? Kostnaden för ny hemsida beräknas till 15-20 000 kr., sedan 1 200 kr./ år
(300 kr./förening). Gemensamt fiskekort, års- och 10 dagarskort, kostnader?
Förslag på fördelning av fiskeavgift
På kortet registrerar köparen bostads- eller vistelseort eller område där mesta fisket bedrivs, om t ex Silvberg ikryssas erhåller den FVOF 40 % av inkomsten, övriga föreningar
20 % vardera. Föreslå stämman att satsa på en hemsida.

§ 16

Nya fiskeskyltar mm
Registrera föreningen i telefonkatalogen (ordförandens telefonnummer).
Nya ställningar till informationstavlor gjorda på yrkesskolan Gärdet i lärk och furu, ca 42
ex. á 18 kr. =775 kr. inkl. moms.
Målning av tavlorna, några hjälps åt, ev. Lennart, Tore och Sven.
Fiskeskylt (screentryck?) 40 st. á 106 kr. =4 240 kr. inkl. moms, kostnad per ställning med
skylt, cirka 85 kr.
Utplacering
Berörda tar kontakt med Ulf L när tavlorna är färdiga, i stort samma placeringar som
tidigare.

§ 17

Nytt kortförsäljningsställe är ICA. Nya informationspärmar ska göras till försäljningsställena, med tydliga ryggar och med ansvarig kontaktperson. Regelbunden insamling av
pengar, oftare under högsäsong. Provision till kortförsäljarna, finns redan, men särskild
belöning som är individuell och flexibel ska finnas. Åke och Gunnel Berg får frikort för
sina stora insatser i form av kortförsäljning, röjning, huggning av ved till slogbodarna,
tillsynsman mm.
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§ 18

Sponsorer och reklamintäkter – aktuella ”reklamfönster” hemsida, fiskeskylt, fiskebroschyr och fiskekort. Tillfråga bl a. Stora Enso, Skönvik, Dala Elnät, ICA och Säters
Ångsåg.
Preliminära tryckkostnader, Hammars Tryckeri:
Broschyrblad (fiskekarta mm) i färg 3 000 ex 10 962 kr. inkl. moms, påföljande 1 000 ex
612 kr. inkl. moms.
Fiskekort 6 000 ex 4 338 kr. inkl. moms, påföljande 1 000 ex 500 kr. inkl. moms.
Ev. baksidestryck (för t ex reklam) 762 kr. inkl. moms.
Fiskeskylt (screentryck?) 1 ex 106 kr. inkl. moms, min. antal skyltar 40 ex 4 240 kr. inkl.
moms.
Kalla till höststämma i slutet av oktober eller början av november.

Justeras

Sven Andersson

Ulla Karlmats

Adjungerande

Sekreterare
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