Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 13

2008:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Patrik Andersson
Johan Wikström
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2008-03-18
Skönviks konferensc.

Tore Fahlholm
Torsten Jusslin
Yngve Holmstedt, suppleant
Sven Andersson, adjungerad

§1

Ordförande Ulf L hälsar välkommen.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Rapporter
1. Fisketavlor, informationsskyltar vid ädelfiskesjöarna och ” Fiske förbjudetskyltar”, fattas fyra fisketavlor enl. Åke B och Tore F. Svårt att få ha tavlorna
ifred! Förbudsskyltar kvar att sätta upp.
2. Hemsidan, Ulf L visar utkast från nya hemsidan. Kostar max 10 000 kr. Finansieras via sponsorer med 6 – 8 000 kr. Översättning till engelska kostar 2 000 kr.
3. Styrelsedokument (fr o m 2005) har standardiserats för att harmonisera med nya
hemsidan.
4. 2007 års fisk- och ålutsättningar: 4 utsättningar av öring har gjorts i ädelfiskesjöarna om totalt 900 kg samt 300 kg i Ljustern vid ett tillfälle. Ålutsättning har skett
i Ljustern. Vid första leveransen var 40 % av ålarna döda pga. ny förpackning. Patrik A ordnade så att dessa ersattes med nya.
5. Arrende av Ljusterån i Säterdalen har skett enligt arrendeavtal.
6. Fisketillsyn, anlita Mikael T. från Hedemora för 500 kr + reseersättning per tillsynsrunda. Styrelsen godkänner att vi provar 4 tillfällen under sommaren. Någon
av föreningens tillsynsmän medverkar. Patrik A och Åke B har förordnande som
tillsynsmän i 3 år, Torsten J och Yngve H i 5 år.
7. Båtköp: Patrik A har hört sig för om båt och trailer, inget köp ännu (för dyrt), söker vidare.
8. Standardiserade enhetskort för institutioner. Kortpriset baseras på antal vårdplatser alternativt antal deltagare, Ulf L administrerar korten.

§4

Inför årsmötet
1. Fastställande av dag och plats för fiskestämman, annonsering i Säterbladet 2 april,
beslutades att stämman hålls 2008-04-21 kl. 18.00, Stadshotellet Säter.
2. Valberedning: Ulf L berättade om val som ska göras, kassören Johan W önskar
sluta.
3. Verksamhetsberättelse 2007: se bilaga till 2008: års Fiskestämma.
4. Fiske och verksamhetsplan 2008: se bilaga till 2008: års Fiskestämma.
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5. Ekonomisk rapport: Underskott 45 000 kr, varav engångskostnad för vattenägarförteckning ca 24 000 kr. Ålbidrag om ca 24 000 kr för 2007 bokförs under 2008.
Kostnaden för utsättning av fisk var högre än intäkterna för fiskekort i fjol.
6. Budgetförslag: se bilaga till 2008: års Fiskestämma.
7. Revisorrapport: ej klar.
8. Ersättning till funktionärer: förslag lika som under 2007.
9. Kortavgifter och typ av kort: förslag lika som under 2007.
10. Fiskeregler: förslag inga ändringar för 2008.
§5

Nytt arrende av Ljusterån
Klart med tidigare arrendatorn Lars Johannesson, samma avtal som under 2007.

§6

Uppdatering av fiskepärmar
Ulf L ordnar med detta.

§7

2008: års fisk och ålutsättningar
800 kg öring i ädelfiskesjöarna och 200 kg i Ljustern (100 kg mindre i Ljustern jämfört
med 2007). Patrik A. söker pengar för ålutsättning.

§8

Övriga frågor
Angling den 29 mars i ädelfiskesjöarna, Åke B. ordnar med detta.

§9

Mötet avslutas

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Konstituerande styrelsemöte Säters FVOF
Protokoll nr. 14

Datum
Tid
Plats

2008:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Patrik Andersson
Johan Wikström

2008-04-21
Säters Stadshotell

Anders Norman
Åke Berg
Torsten Jusslin
Yngve Holmstedt, suppleant

§1

Ordförande Ulf L öppnar mötet.

§2

Val av två justerare
Till justerare valdes Patrik Andersson och Åke Berg.
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§3

Val av firmatecknare
Styrelsen bemyndigade Anders Norman, ny kassör efter fyllnadsval, att teckna firman för
Säters Fiskevårdsområdesförening utan inskränkningar.

§4

Föreningens bank är Gustafs Kassaförening, frågan om föreningen i fortsättningen ska
disponera Pg (årlig kostnad 830 kr) får Anders Norman avgöra.

§5

Mötet avslutades.

Justeras
Patrik Andersson

Åke Berg

Ledamot

Ledamot

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 15

2008:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Anders Norman
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2008-07-31
Wienerkonditoriet

Tore Fahlholm
Yngve Holmstedt, suppleant
Sven Andersson, adjungerad

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet, Anders N utses till mötessekreterare.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Rapporter
1. Kassasaldo är till dags datum 14 000: 2. Fiskutsättningen har fungerat bra. Vad gäller ålutsättning i Ljustern skriver Patrik
Andersson i nuläget en bidragsansökan.
3. Till dags datum har 310 stycken ädelfiskekort sålts.
4. Tore, Åke och Sven har hittills satt upp ca 40 fiske-/informationstavlor samt förbudstavlor vid Jönshytteån. Arbetet med taveluppsättning fortsätter, ett antal tavlor har försvunnit.
5. Hemsidan är under bearbetning, bl a en kommunkarta med fiskevårdsområden,
dataregistrering av fiskefångster och informationsskyltar som uppmanar registrering är på G.
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6. Fisketillsyn m h a Michael Taubert planeras till 2009: års fiskepremiär och vid vårfisket. Respektive inspektionsrunda beräknas kosta 500: - + resekostnad.
7. Patrik har uppdaterat alla fiskepärmar.
8. Tore har en eka som föreningen kan få överta. Tore, Åke och Sven kollar upp om
ekan är i lämpligt skick.
§5

Fiske- och verksamhetsplan 2008 (6 punkter)
1. Fiska-i-Säter-dag
Ulf pratar med kommunens övriga fvof: ar om intresse finns att arrangera en gemensam fiskedag.
2. Kommunövergripande fiskekort
Ulf kontaktar kommunens övriga fvof: ar för dialog och eventuell bidragsansökan.
3. Inventera/åtgärda vandringshinder samt iordningsställa befintliga/nya vattendrag
för öring
En inventering av vandringshinder inom föreningen, eventuellt tillsammans med
angränsande fiskevårdsförening, bör påbörjas. Ulf kontaktar länsfiskedirektör Ulf
Pierrou om möjligheten till bidrag (vattendomar etc).
4. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag/andra intressenter
Avvaktar åtgärder till hemsidan är klar.
5. Fisk- och ålutsättning år 2008: 800 kg öring i ädelfiskesjöarna och 200 kg öring +
5 000 ålyngel i Ljustern
Tidpunkt och mängd av årets (eventuellt) sista öringsutsättning i ädelfiskesjöarna
baseras på den sammanlagda kortfiskeförsäljningen för dito sjöar.
6. Simshyttesjön – en speciemersjö för grov gädda?
Ulf kontaktar länsfiskedirektör Ulf Pierrou angående status och förutsättningar
för att göra sjön till en speciemersjö.

§6

Inga övriga frågor

§7

Nästa möte troligen i oktober eller november.

§8

Mötet avslutades av ordförande Ulf L.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Anders Norman

Ordförande

Mötessekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 16

2008:4

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2008-11-27
PRO-lokalen

Patrik Andersson
Tore Fahlholm
Yngve Holmstedt, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Rapporter
1. Föregående styrelseprotokoll.
Eka står hos Åke Berg, ska målas. Används vid ryssjeläggning. Fisketillsyn ska göras när vårfisket börjar, vid premiären.
2. Kassarapport/budgetprognos.
25 000 kr för kostnad av ålutsättning, pengar har kommit in men sent pga annat
konto och ny kassör.
3. Ål- och öringsutsättning är gjord.
Ca 200 kort har noterats i brevlådorna vid ädelfisksjöarna före varje utsättning.
4. Fisketavlor och informationsskyltar.
Ulf L. har gjort mindre inplastade informationstavlor som uppmanar fiskarna att
rapportera öringsfångster från Ljustern och alla storfiskar. Tavlorna sätts upp när
hemsidan är klar.
5. Arbetet med hemsidan fortskrider.
6. Adress till Säters FVOF.
Föreningen har betalt plats på Eniros rosa sidor i telefonkatalogen, fortsättningsvis kommer föreningen endast att använda Din Del och Lokaldelen som är gratis.

§5

Ekonomiska bokslut och försäljningsstatistik ska stramas upp och baseras på helårsbasis.
Detta för att möjliggöra en mätbar och uppföljningsbar statistik.

§6

Kräftfiske i Ljusterån – på den politiska agendan.
Ulf har fått information från kommunen om att eventuellt utveckla Ljusterån till ett framtida kräftfiske. Då föreningen tidigare har undersökt möjligheten finns en bra grund att
arbeta vidare på. Medel för en eventuell inplantering av flodkräftor bör sökas av såväl
länsstyrelsen (från regleringsfonder) som av kommunen.

§7

Utarrendering av Ljusterån.
Tidigare arrendator, Lars Johannesson, är fortsatt intresserad.
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§8

Fiske och verksamhetsplan 2008. Ulf planerar ett möte med St Skedvi, Gustafs och Silvbergs FVOF angående punkterna 1-3 innan nästa styrelsemöte.
1. Fiska-i-Säter-dag
2. Kommunövergripande fiskekort
3. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningställa befintliga/nya
vattendrag för öring i Ljustern.
4. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.
Utöver sponsring av hemsidan har inga andra åtgärder vidtagits.
5. Fisk och ålutsättning 2008 (800 kg öring i ädelfisksjöarna samt 200 kg öring +
5 000 ålyngel i Ljustern ). Planen har genomförts.
6. Simshyttesjön – en specimensjö för grov gädda?
Befintliga rapporter om limnologiska förutsättningar har granskats, inget anmärkningsvärt finns där att notera. Samtal har också förts med länsfiskedirektören Ulf
Pierrou.

§9

Övriga frågor.
Klagomål om för låg provision (nu 3 %) från fiskekortförsäljning. Frågan om eventuell ny
ersättningsnivå tas upp på nästa styrelsemöte 2009.

§ 10

Nästa styrelsemöte i januari/februari 2009 samt ett till möte innan årsmötet.

§ 11

Mötet avslutas.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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