Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 4

Datum
Tid
Plats

2006:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Johan Wikström
Patrik Andersson

2006-01-26
Wienerkonditoriet

Åke Berg
Ulla Karlmats
Sven Andersson, adjungerad

§1

Mötet öppnas av Ulf L.

§2

Justerare: Åke B.

§3

Föregående mötesprotokoll genomgås av Ulf L.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Skrivelse från Länsstyrelsen har inkommit, ang. återförande av fiskeavgiftsmedel för
2001-06-11, 445 kr. och för 2003-06-11 på 191 kr. Återförs till fiskeriverkets konto.

§6

Ulf L ger rapport från samordningsmöte med övriga fvof, pratat med St Skedvis ordf. bl
a. om gemensam hemsida, Silvbergs fvof är lite skeptiska. Ulf är inbjuden till ett möte
med St Skedvi.

§7

Ang. förordnande för styrelse och övriga ledamöter
Johan W, Åke B, Ulla K ett år kvar, ordf. Ulf L är i tur att avgå, likaså ledamot Tore F.
Lennart N. och Kalle W. har avsagt sig omval. Valberedningen har påbörjat sitt arbete.

§8

Förslag på ändring av stadgar ang. styrelserepresentanter är att alla ledamöter bör vara
ordinarie, helst 7 st. Stämman beslutar om antalet ledamöter, beslut i år, upp på årsmötet
2007. Ulf gör ett förslag på stadgeändringar till nästa möte.

§9

Ulf presenterar ny logo, ny pärm som fiskekortförsäljarna ska ha, ny broschyr, ny karta,
nya fisketavlor, nya fiskeskyltar och nya väskor för kort och pengar (röda med logo på).
Ang. hemsidan: domänen på Internet är bokad, www.fiskaisater.se

§ 10

Information till media via annonsering i Södran, DD och Säterbladet.

§ 11

Inköp av fiskeskyltar till Embjörs/Nisshyttan, Säter (ICA och SportEwa), Ulf beställer
skyltar, även pilskyltar och märkskyltar (märkning av fiskeredskap som används av fvof).
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§ 12

Ekonomi
Ulf och Johan berättade om inkomster o. utgifter. Utgifter för bl a laminering, kortväskor, 14 pärmar, färgpatroner, specialpapper till kopiering, fiskekortstryckning och kopiering på kommunen.
Sponsorer
3 klara (Skönviksbolaget, ICA och Säterhem 2 500 kr./st.). Reklam ska tryckas på baksidan av fiskekartan. Fler tänkta sponsorer ska tillfrågas, posten, sågen o. plåtfirma.

§ 13

Ang. fiskinplantering, hänskjuts till nästa möte.

§ 14

Åke Berg får av styrelsen befogenhet att ge dispens för angelfiske efter gädda i Björshyttsjön och Myggtjärnen – utan lösen av ädelfiskekort. Särskilt intyg fodras, vilket tillhandahålls av Åke Berg.
Förslag till stämman
Trolling, max 4 spön, tas bort.

§ 15

Vinterfisketävling i Nisshyttan
Åke B. ser efter lämpligt datum, tar kontakt med Ulf L. (Hedemora har tävling den 11
mars).

§ 16

Inget avhandlat om budgeten.

§ 17

Verksamhetsplan för 2006
Bl a provfiske efter kräftor i Ljustern, förfrågan om ett fiskekort för kommunen, introducera ”Fiska i Säter” under 1 dag i hela kommunen, gratis, ½ avg. för ädelfiske.

§ 18

Mötet avslutas.

Justeras

Åke Berg

Ulla Karlmats

Ledamot

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 5
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Patrik Andersson
Åke Berg

2006:2

Datum
Tid
Plats

2006-02-20
Lindbomska huset

Ulla Karlmats
Tore Fahlholm
Sven Andersson, adjungerad
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§1

Mötet öppnas av Ulf L.

§2

Föregående mötesprotokoll gås igenom, förtydligande ska göras på § 8, 9, § 14, sekreteraren skriver om, justeras av Åke B.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Skrivelse från Länsstyrelsen har kommit ang. vilka fiskarter som finns i sjöarna - biologisk
mångfald. Förfrågan om fvof vill provfiska.

§5

Nya fiskeskyltar sätts upp vid ädelfiskesjöarna, pilskyltarna vid korset upp till Embjörs (en
som pekar mot Embjörs och en som pekar mot Åke B.) samt en vid korset vid herrgården (pekar mot Åke B.). Fyra förbudsskyltar sätts upp längs Jönshytteån, 1 vid raststället,
1 vid vägen, 1 vid gångbron och 1 vid Silverringen.
Nya fisketavlor ska sättas upp, Ulf L. har skrivit ut lista på platser där dom ska sitta, Tore
F., Sven A. och Åke B. hjälps åt att sätta upp pilskyltarna och tavlorna. Skyltarna ska hålla
i 10 - 15 år.

§6

Mediapresentation av nytt fiskematerial för DD och Södran, pressmöte fredag 24 februari
kl. 13:00 i Lindbomska.
Förslag på verksamhetsplan 2006-02-26
Provfiska kräftor, arbeta för att kunna införa ett gemensamt fiskekort för Säter, St Skedvi,
Silvberg och Gustafs och en ”fiska-i-Säter-dag”. Inventera vandringshinder och provfiske
i Ljustern.

§7

Förslag på nya stadgar, Ulf L. går igenom det som blir nytt.

§8

Verksamhetsplan

§9

Märkbrickor för provfiske i regi av Säters FVOF ska köpas in. Fyra sponsorer är hittills
klara, cirka 13 000 kr. (ICA, Säterbostäder, Skönviksbolaget och Midroc).

§ 10

Avslutning. Nästa styrelsemöte vecka 12, tisdag 14 mars kl. 10.00 på Ma’s konditori

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 6

Datum
Tid
Plats

2006:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Åke Berg

2006-03-14
Janssons Café

Tore Fahlholm

§1

Mötet öppnas av ordf. Ulf Ljusteräng.

§2

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Skrivelser har kommit från NeDa om inbjudan till möte torsdag 23 mars.

§5

Rapport/diskussion om nya stadgar, Anders Boman hade inga invändningar.

§6

Beslutades att köpa in märkbrickor till fvof, pris cirka 3 – 4 000 kr. och fiskeskyltar, 50 st.
á 220 kr/styck, cirka 11 000 kr. Ytterligare fiskepärmar måste iordningställas. Pärmen på
ICA har blivit stulen. Kostnad för att uppdatera fiskevattenägarförteckning cirka 15 000
kr, frågan hänskjuts till stämman för beslut.

§7

Turistbyråns kortförsäljning för 2005 uppgår till 1 680 kr. Har fakturerats dem. Arbetet
med hemsida fortskrider.

§8

Verksamhetsplan för 2006
Provfiske av kräftor i syfte att undersöka villkor för kräftutplantering i Ljusterån.
Diskutera ett gemensamt kommunfiskekort med Gustafs, St Skedvi och Silvberg.
Introducera en ”fiska-i-Säter-dag” tillsammans med Gustafs, St Skedvi och Silvbergs fvof.
Inventera vandringshinder inom fvof i syfte att eliminera dessa.
Provfiska i några större sjöar efter alla fiskslag.

§9

Övriga frågor
Angeltävling i Nisshyttan 25 mars med början 06.30, anmälning vid bystugan. Ordinarie
stämma anordnas v. 14 i Yttre Hedens bystuga.

§ 10

Mötet avslutas.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Tore Fahlholm

Ordförande

Ledamot
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 7

2006:4

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Patrik Andersson
Johan Wikström

Datum
Tid
Plats

2006-05-11
Janssons Café

Åke Berg
Tore Fahlholm
Torsten Jusslin
Yngve Holmstedt, suppleant

§1

Ordförande Ulf Ljusteräng öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Firmatecknare är ordförande Ulf Ljusteräng och kassör Johan Wikström.

§4

Ang. färdigställande av hemsida
Fiskebilder eftersökes, bör tillfråga Ulf Enqvist som ansvarig för hemsidan. Åke Berg tar
kontakt med Ulf Enqvist som i sin tur får ta kontakt med Ulf Ljusteräng.

§5

Fiskevårdande åtgärder
1. Provfiske efter kräftor i syfte att undersöka villkor för ev. kräftutplantering i
Ljusterån, Johan W. ansvarar.
2. Provfiske efter olika fiskarter i några större sjöar med uppföljning av tidigare fiskeresultat. Lämpliga sjöar för provfiske, förutom Ljustern, är ev. Dalkarlen, St
Gloten. Ulf L. har varit i kontakt med Älvdalens Naturbruksgymnasium där en
elev från Husby, Patrik Arvidsson, har tillfrågas om han vill medverka i provfisket
och göra sammanställning och utvärdering. Provfisket bör ske i slutet av juli till
början av augusti. Torsten Jusslin, Yngve Holmstedt och ev. Tore Fahlholm och
Åke Berg hjälps åt.
3. ”Fiska-i-Säter-dag, tillsammans med övriga fvof i kommunen samt ev. flugfiskeföreningar och sportfiskeföreningar, får anstå en tid.
4. Förutsättningar för ett för kommunens fvof gemensamt fiskekort: diskussionen
fortsätter.
5. Inventering av vandringshinder i fvof vatten. Försöka få till en öringstrappa vid
Kônsten, undersöka fakta ang. ägare, fallrättigheter, juridik mm. Ev. erhålla
pengar från länsstyrelsen ur kraftbolagsfonderna.
6. Anslå information om att rapportera återfångst av öring i Ljustern. Ulf L. har
gjort en informationstavla som ska sättas upp. Kontakt tas med media. Även inrapportering av ”storfisk” till hemsidan eller till Patrik A. eller Johan W. för ett
rekordregister. Utlottning av priser för största fiskarna. Nästa år en stor utsättning
av öring i Ljustern, sen ev. vart 3:e år eller oftare.
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§6

Utplantering av öring i Myggtjärn och Björshyttsjön v. 21. Annons i Säterbladet ang. fiskeförbud. Åter öppet för fiske 29: e maj. 3 – 4 utplanteringar ska göras i år, cirka 250 kg
per utsättning till en kostnad på 55 kr/kg + moms och frakt. Ulf L beställer öring, Åke
Berg tar emot leveransen.
Några regnbågar följer alltid med öringsbeställningen, Torsten Jusslin berättar att fiskodlingarna har några regnbågar bland öringarna för att locka dem att äta bättre.
Ålutsättning i Ljustern, 5 000 st., får anstå till sensommar/höst. Patrik A. kollar upp bidrag och (ev.) beställer ål. Ulf L. har sökt tillstånd.

§7

Uppsättning av nya fisketavlor och revidering av gamla, Sven A. Tore F. och Åke B. ansvarar. Markering av tavelplacering på kartan, ev. tillverkning av fler tavlor och ställningar.
Kontakt med media tas.

§8

Utarrendering av Ljusterån vid Säterdalen
Årsmötet tog beslut om att uppdra till styrelsen att besluta. Utarrenderas en säsong, arrendekostnad enligt tidigare arrende, Ulf L. fixar avtal mm. Arrendatorn ansvarar för all
skötsel själv. Fvof styr var fisken ska köpas för att undvika sjukdomar (Persbo). Ulf L.
söker tillstånd för utplantering av regnbåge.

§9

Utbildning av tillsynsmän
St Skedvis fvof ska anordna en studiecirkel, Torsten J. och Yngve H. anmäler intresse för
Säters fvof. Ulf L. tar kontakt men Pierre i St Skedvi.
Tillsynsmän i Säters FVOF: Ulf E., Jan K., Torbjörn R. och Johan W. t o m slutet av
2007.

§ 10

Övriga frågor
Torsten J. handikapprådet önskar en brygga vid sjukhuset eller golfbanan. Undersöka
möjlighet om medel finns att få till projektet.

§ 11

Nästa styrelsemöte måndag den 12 juni kl. 17 00 i Dalstugan, Säterdalen, därnäst styrelsemöte i augusti.

§ 12

Mötet avslutades.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 8

2006:5

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Patrik Andersson
Jörgen Wikström

Datum
Tid
Plats

2006-06-12
Dalstugan, Säterdalen

Åke Berg
Tore Fahlholm
Torsten Jusslin

§1

Mötet öppnas av Ulf Ljusteräng

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Provfiske under 2006
Länsstyrelsen gör provfiske i Hyttbäcken, uppgifter kommer. Patrik Arvidsson + en kille
till från Husby, som går på Naturbruksgymnasiet i Älvdalen, är huvudansvariga för provfisket i Ljustern. Behjälpliga är Torsten Jusslin och Yngve Holmsten. Fisket tar cirka 4 – 5
dagar, näten läggs i på kvällen på bestämda platser och tas upp på morgonen. Fisket sker i
slutet av juli. Märkbrickor ska användas på näten. Reseersättning + någon slags ”lön”,
förslag cirka 3 000 kr. utbetalas till killarna. Tidigare provfisken i Ljustern har utförts -83,
-85, 93, -95.

§4

Övriga fiskevårdande åtgärder
1. Provfiske efter kräftor i Ljusterån + Ljustern. Ansvariga Patrik Andersson och
Johan Wikström. I början av augusti, 1 - 2 veckor innan premiären. Märkbrickor
ska användas på burarna.
2. Ingen vattendom finns ang. ev. öringstrappa vid ”Konsten”. Kommunen äger
marken, vägsamfällighet finns. Naturreservatet omfattar ej fiske och jakt. Länsantikvarien ansvarar för ”Konsten”, krockar ev. konstverk – öringstrappa?
3. Utplantering av ål. Patrik Andersson har skrivit en ansökan om 4 500 ålyngel, beräknat på sjöns storlek, 300 ha., till en kostnad av 19 400 kr. Besked om beställningen i mitten av juli, när ålarna har varit i karantän.
4. Öringsutplantering på 300 kg. i ädelfiskesjöarna (150 kg. i Björshyttsjön och 150
kg. i Myggtjärn). Ev. sätta ut mindre och göra det två gånger i stället, efter midsommar, sen två gånger till, 100 kg. i varje sjö.
5. Rapportering av fångad öring i Ljustern. Anmälan och tävling på hemsidan. Ev.
isättning av öring strax innan isläggning. Frågan lämnas öppen.

§5

Hemsidan
Är i startläge, ev. till midsommar, webbansvarig är Ulf Enqvist. Ulf tillsammans med Gunilla Wikström är ansvariga för att ”lägga in” uppgifter på hemsidan. Rekordregister, stora
fiskar fångade inom Säters FVOF, läggs in på hemsidan.
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§6

Uppsättning av nya fiskeskyltar och fisketavlor.
Tore Fahlholm, Åke Berg, Sven Andersson ansvarar. Kontakt tas med media.

§7

Arrondering av del av Ljusterån i Säterdalen
Till sista september, 300 kr. Utvärdering senare.

§8

Tillsynspersonal
Torsten Jusslin och Yngve Holmsten går utbildning.

§9

Ev. uppdatering av fiskeägarförteckning
Kostnad cirka 12 000 kr., frågan hänskjuts till hösten.

§ 10

Gamla protokoll
Det första från 1920, allt material lämnat till kommunantikvarien (Leif Olofsson).

§ 11

Inga övriga frågor.

§ 12

Nästa styrelsemöte
Torsdag 10 augusti, Dalstugan kl. 17.00

§ 13

Mötet avslutas.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 9

Datum
Tid
Plats

2006:6

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Jörgen Wikström
Åke Berg
Tore Fahlholm

2006-11-30
Folkets Hus, Säter

Torsten Jusslin
Yngve Holmstedt, suppleant
Sven Andersson, adjungerad
Ulf Enqvist, inbjuden
Gunilla Wikström, inbjuden

§1

Mötet förklarades öppnad av ordf. Ulf Ljusteräng.

§2

Dagordningen godkändes.
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§3

Stadgeförslag
Ulf L. föredrar ändringarna i stadgarna. Övergripande syfte, bättre struktur och för att
styrelsen ska kunna arbeta rationellt. Stadgeärenden måste annonseras i förväg.
§ 9 ang. uttaxering av bidrag,
§ 13 en medlem en röst oavsett ägarprocent,
§ 21 valberedningen ang. styrelsesammansättning,
§ 28 valberedningen viktig, stort inflytande, mandatperiod högst tre sammanhängande år,
ändra mandatperioden för ordförande från ett till två år.
Länsstyrelsen påpekande ang. § 2 karta och ang. § 7 att styrelsen får upprätta arrenden
mindre än 1 år.

§4

Kräftpest konstaterad i Gessån och Dalkarlen. Ulf L. har varit i kontakt med Ulf P. på
länsstyrelsen. Provfiska nästa år, utanför stugorna. Om signalkräftor påträffas bör en polisanmälan göras.

§5

Provfiske 2006
Patrik A. har provfiskat efter kräftor i Ljustern, inga kräftor påträffade. Torsten J. och
Yngve H. har hjälpt Patrik A., elev vid Naturbruksgymnasiet i Älvdalen, med två dagars
provfiske i Ljustern. Patrik redovisar sammanställning av resultatet på extrastämman.
Hyttbäcken, i Solvarboravinen, har bestånd av bäckröding.

§6

Möte om Dalkarlen
Ang. genomrinning till Ljustern, en del tycker det är för lite genomrinning. Åke B. deltog.

§7

Övriga fiskevårdande åtgärder
Öringstrappa vid Kônsten har legat på is. Ålutplantering i Ljustern har utförts, Patrik A.
har satt ut 4 500 ålar till en kostnad av 19 406,50 kr. Öringsutplantering har gjorts i
Björshyttsjön och Myggtjärn vid tre tillfällen, 27 maj (300 st.), 6 juli (200 st.) och 28 sept.
(200 st.) till en kostnad av 50 564 kr. Fjärde utplanteringen planeras kring isläggningen
2007. Annons om premiären.

§8

Fiskekortförsäljningsresultat 2006
Totalt såldes 629 kort.

§9

Utplantering av öring i Ljustern
Under höst/vinter 2006 eller 2007 utplantering av öring (kilostorlek), beslut om 300 kg.
till en kostnad av 21 250 kr. Torsten J. och Yngve H. är behjälpliga vid utsättningen.

§ 10

Hemsidan
Ulf Enqvist och Gunilla redogjorde för arbetet ang. Rekordregister, Fiskarter som ska
läggas in på resp. sjö och Öringsrapportering från Ljustern.
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§ 11

Alla tavlor och skyltar utsatta, några nya ställningar behövs (10-15 st.). Sven A. kollar upp
om någon kan tillverka nya ställningar.

§ 12

Arrendet Ljusterån, Säterdalen
Dåligt fiskeresultat, ev. nytt arrende nästa år.

§ 13

Utbildning av tillsynsmän
Torsten J. och Yngve H. Har gått utbildning, Rolf Karlsson har slutat som tillsynsman.

§ 14

Uppdatering av fiskeägarförteckning
Diskussion om kostnad, senaste förteckning är från 1988.

§ 15

Övriga frågor
Ang. fiskekort för Säviks behandlingshem. Torsten J. ifrågasatte om inte inskrivna måste
ha fiskekort när ingen vårdare är med. Kontakt tas med Sävik för diskussion och upplysning.

§ 16

Mötet avslutas.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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