Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 17

2009:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Anders Norman
Patrik Andersson
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2009-03-17
Expertlokalen

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

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Rapporter
1. Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.
2. Kassarapport/budgetprognos. Anders N. redogör för fjolårets fiskekortinkomster, det bästa resultatet hittills. Bidraget för 2007: års ålutsättning har kommit (fördröjd utbetalning).
3. Hemsidan. Allt material förutom några sidor som ska översättas till engelska är
klart.
4. Enhetskort. Kort diskussion, har genererat inkomster som knappast hade kommit
fiskeföreningen tillgodo om inte Enhetskortet hade införts.

§5

Informationsmöte 2009-03-19 påkallat av länsstyrelsen angående EU:s vattendirektiv, om
åtgärdsprogram för vatten och vattendrag. Syfte: skapa bra vattenstatus i alla vatten, Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt.
Vatten inom Säters FVOF har generellt en bra status (ingen övergödning t ex). Insatser
som behöver åtgärdas är fr a borttagande av vattenhinder.

§6

2009: års ål- och öringsutsättning. Förslag till stämman om samma mängd respektive vikt
som 2008. Fjolårets kostnad för utsättningar var 57 000 kr.

§7

Ersättning till fiskekortförsäljare. Nuvarande ersättning är tre procent av försäljningen.
Diskussion om en ev. höjning och hur ersättningen ska utbetalas. Patrik A. och Anders
N. får i uppdrag att utarbetar ett förslag till Fiskestämman.

§8

Platsbeskrivning och karta över utsatta fisketavlor. Åke B. och Sven A. överlämnar platsuppgifter till Ulf Lj.
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§9

Angeltävling i Nisshyttan + premiär för vår ”nya” fisketillsyn. Tävling lördag den 28 mars
kl 8:00 – 12:00. Annonsering i Säterbladet. Pga oklarhet om tillsyningsperson kommer
inga kontrollanter att närvara.

§ 10

Fiske och verksamhetsplan 2008 (6 punkter)
Ulf Lj. redovisar bl a kommentarer från mötet med St Skedvi och Gustafs FVOF (Silvbergs FVOF kunde inte närvara).
1. Fiska – i – Säterdag. Material om ungdomsaktiviteter (årskurs 4 – 6) har förmedlats till föreningarna.
2. Kommunövergripande fiskekort. I nuläget finns vare sig ekonomiska eller personella resurser för ett kommunövergripande fiskekort, någon uttalad efterfråga har
heller inte noterats.
3. Inventera/åtgärda vandringshinder samt iordningsställa befintliga/nya vattendrag
för öring. Läget oförändrat sedan sist.
4. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag/andra intressenter. Avvaktar åtgärder till hemsidan är klar.
5. Fisk- och ålutsättning år 2008. Utsättningar har fullgjorts enligt plan.
6. Simshyttesjön – en speciemersjö för grov gädda? Läget oförändrat sedan sist.

§ 11

Förberedelser inför årsmötet 2009. Tid: tisdag den 21 april kl. 18:00 på Stadshotellet. Ulf
L. skickar ut Fiske- och verksamhetsplan samt Verksamhetsberättelse.

§ 12

Övriga frågor
Förslag från Patrik A. om att sätta ut en ny fiskart, gös, i Dalälven (sträckan från Långhagsforsen ned till St Skedvi kraftverk). Beslutar att presentera förslaget på årets Fiskestämma genom att införliva förslaget i 2009: års Fiske- och verksamhetsplan.
Åke B. föreslår att en ny brygga byggs i Björshyttsjön, bl a för flugfiskare. Beslutar att
också detta förslag presenteras på årets Fiskestämma och införlivas i 2009: års Fiske- och
verksamhetsplan. Åke B. ansvarar för att stolparbetet med bryggan påbörjas innan isen
försvinner.
Åke Nylund, sammankallande i valberedningen, har drabbats av sjukdom. Torbjörn Orr.
tillika ledamot i valberedningen, tar över arbetet.
Förslag på stadgeändring angående formalia för avlämnande och återlämnande av kassarapport från revisorerna. Ulf Lj. redovisar förslag på ny stadgelydelse till Fiskestämman.

§ 13

Mötet avslutas av ordförande Ulf Lj.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 18

2009:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Anders Norman
Patrik Andersson

Datum
Tid
Plats

2009-12-07
18:00
Säters stadshotell

Åke Berg
Tore Fahlholm
Yngve Holmstedt, suppleant

§1

Ordförande Ulf L. öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Rapporter
1. Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.
2. Kassarapport/budgetprognos. Anders N. redogjorde för årets (hittillsvarande)
fiskekortinkomster, 90 000 kr (helår 2008 var cirka 100 000 kr). Flera inkomster
dock oredovisade, kanske lika eller något sämre än fjolårets toppnotering. Bidrag
för 2008: års ålutsättning har inte bokförts ännu (fördröjd utbetalning).
3. Nytt fiskegaller till dammen vid Björshyttsjön. Föreningen har fått fyra galler av
Säters Energiverk, gallren har dock för stora öppningar (68 mm). Ska undersöka
om det går att svetsa armeringsjärn mellan spjälorna. Åke B. tillfrågar en svetsare i
Nisshyttan om hjälp. Anders N. undrade om man inte kan sätta gallret framför
trummorna under Nisshyttevägen istället. Detta alternativ bör vara det bästa, ska
höra med Vägverket om de godkänner detta.
4. Årets ål- och öringutsättning. Utsättning har skett enligt årets plan (800 kg i ädelfiskesjöarna och 200 kg i Ljustern).
5. Bidragstak vid ålutsättning? Patrik A. kontrollerar ålpriset med odlaren (Scandinavian Eel) och kontaktar Länsstyrelsen innan beställning sker för att få ett förhandsbesked om alternativt hur mycket av kostnaden som täcks av bidrag.
6. Hemsidan + annons. Ulf L. kontaktar de personer som håller på att förnya hemsidan för att snabba på processen. En annons om webbmaster för att sköta den
kontinuerliga driften av hemsidan får avvaktas tills Anders N. tillfrågat en påtänkt
person.

§5

Inget nytt om åtgärdsprogram för vatten och vattendrag från länsstyrelsen.

§6

Höjer ersättningen till fiskekortförsäljare under 2010, från nuvarande 3 % till 5 %. Ulf L.
hör med Turistbyrån om de ska ha provision nu när kommunen är huvudman.
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§7

Information om fisketavlorna; tavlan vid Ljusterbro är uppeldad, tavlan vid Norddalen
har rivits upp och slängts två gånger (men återfunnits) och har nu tagits hem till Ulf L. för
omplacering. Ska fråga länsstyrelsen om de har någon vetskap om förfarandet och vad
som gäller för uppsättning av skyltar i ett naturreservat.

§8

Fiske- och verksamhetsplan 2009 (6 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekvatten kring Ljustern. Hittills inga vidtagna åtgärder.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter. Hittills inga
vidtagna åtgärder.
3. Öring- och ålutsättning 2009 (800 kg öring i ädelfiskesjöarna samt 200 kg öring +
5 000 ålyngel i Ljustern). Punkten uppfylld.
4. Simshyttesjön – en specimensjö för grov gädda/öring? Hittills inga vidtagna åtgärder. Efter en diskussion restes flera tveksamheter till projektet, bland annat om
sjön klarar att härbärgera tillräckligt med stor fisk då tillgången av vitfisk är oklar
(tycks finnas mer abborre än vitfisk).
5. Eventuell utplantering av gös i Dalälven (samarrangemang med övriga FVOF: ar).
Hittills inga vidtagna åtgärder.
6. Anlägga bryggor/lägga ut spänger vid ädelfiskesjöarna i Nisshyttan. En ny brygga
iordningsställd i Björshyttsjön (eventuellt kommer fler fiskefrämjande åtgärder att
vidtas då ytterligare virke finns tillgängligt).

§9

Övriga frågor
Vandringsåtgärder för Ål: Ulf L. har pratat med länsfiskekonsulenten Ulf Pierrou på länsstyrelsen. Pierrou kommer eventuellt att kalla berörda FVOF: ar till möte i vår och diskutera angelägna fiskefrågor.

§ 10

Mötet avslutas av ordförande Ulf L. som också kallar till nytt möte innan årsmötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Patrik Andersson

Ordförande

Mötessekreterare
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