Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 26

Datum
Tid
Plats

2012:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Patrik Andersson
Åke Berg

2012-02-16
16:30
Annas Café

Tore Fahlholm
Anders Norman
Ulla Karlmats

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget). Fiskekortförsäljningen har genererat 107 200: -,
varav ädelfiskekort svarade för 69 000: - (863 fiskekort). Kostnad för öringsinköp
var 63 000: - (81:25: -/kilo inkl frakt).
2. Sportlovsaktiviteter (25/2 – 4/3). Åke och Gunnel Berg, Evert Lundin och Patrik
A medverkar på sportlovet i pimpel respektive ismete. Tid och plats: torsdag den
första mars kl 10:00 på parkeringen vid golfbanan.
3. Bygdemedel. Ulf L har inte hört något från länsstyrelsen angående pengar via
bygdemedel.
4. iFiske. Ulf L har kontaktat iFiske angående försäljning av fiskekort via nätet. På
hemsidan kommer en/flera länkar att läggas till som leder besökaren till iFiskes
egen hemsida som ombesörjer försäljningen. Appar för Android och iPhone som
möjliggör försäljning via mobilen ska lanseras av iFiske under våren.

§6

Hemsidan
1. Ett antal killar från Helixgymnasiet i Borlänge håller på att färdigställa hemsida.
2. Ulf L kommer att annonsera efter en webbmaster via Säterbladet. I tid beräknas
uppdraget kräva ett par timmar i veckan.

§7

Fiskestämman. Preliminärt stämmodatum i slutet på april, ett till styrelsemöte planeras
innan fiskestämman.
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§8

Vinterfisketävling på Ljustern och i ädelfiskesjöarna. Datum för den senare tävlingen bestämdes till lördag den 17 mars. Åke och Gunnel Berg är (som vanligt) huvudansvariga
för arrangemanget. Datum för Ljusterndagen bestämdes preliminärt till den första april.
Ulf L kontaktar Sofia Jutner, projektledare för Leader-projektet: Ljuster – en tillgång, för
ett eventuellt samarrangemang. Arrangemanget ska vara en familjedag där korvgrillning,
kolbullar etc ska vara givna begivenheter vid sidan om tävlingsmomenten i pimpel, ismete/angelfiske.

§9

Fiske- och verksamhetsplan 2011 (5 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
Projekt på G
lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.

Via Leader

OK

3. Öring och ålutsättning 2011: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern
och ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Obs! Beviljade ålbidrag är en förutsättning (bidrag
som ev. kan komma att omprioriteras, se punkt 4).

Nuläge?

4. Eventuell utplantering av gös i Dalälven mellan Långhags och St Skedvi kraftstationer. Ett samarrangemang med St Skedvi och Gustafs FVOF: ar om bl a gemensam ansökan och prioritering av regleringspengar.

OK

5. Anordna vinteraktivitet riktad till allmänheten på Ljustern. Dels aktiviteter i form
av angelfiske/ismete och pimpelfiske och dels aktiviteter som korvgrillning och
pröva-på-pimpling etc.

§ 10

Inga övriga frågor.

§ 11

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 27
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Johan Thommes

2012:2

Datum
Tid
Plats

2012-04-02
16:30
Annas Café

Tore Fahlholm
Anders Norman
Sven Andersson, adjungerad
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§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Tillägg till dagordningen, se punkten Övriga frågor.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget). Anders N rapporterade om kortförsäljning.
Totalt 48 000 i vinst för 2011.
2. Hemsidan. Ulf L rapporterade att hemsidan snart är klar. Föreningen kommer att
byta webbhotell, det har större kapacitet men blir billigare. Visning av hemsidan
planeras till Fiskestämman, efter sedvanlig mötesförhandling.
3. Webbmaster. Inget ”napp” efter senaste annonsering. Ulf L sätter in en ny annons.
4. iFiske. Fiskekortsköp via webben. En länk till föreningens nya hemsida gör det
möjligt att köpa fiskekort via iFiske. iFiske kommer också att lansera en app till
våren, dvs en möjlighet att ladda ner en försäljningsapplikation till smartphones.
Ulf L ordnar att uppgifter om föreningens kortpriser, kartor, beskrivningar och
foton på vatten, miljöer etc skickas in till iFiske.
5. Bygdemedel. Kommunen har godkänt föreningens ansökan om bidrag av Bygdemedelspengar. Ansökan har därefter åter skickats till länsstyrelsen för slutligt beslut (i nuläget oklart).
6. Fiskearrangemang: Ljustern och Nisshyttan. I Ljustern deltog två angelfiskare
(ingen fångst) och elva pimplare. Föreningen gav presentkort och ädelfiskekort till
vinnande pimpelfiskare, dessutom utlottades två priser bland alla deltagare. Korv
med bröd serverades (130 korvar gick åt). Ett lyckat arrangemang även om deltagarantalet kunde varit större. I Nisshyttan stod Åke och Gunnel Berg för det årliga fiskearrangemanget. Totalt fångades 15 kg gäddor i de båda ädelfiskesjöarna.
7. Summer Camp. En aktivitet anordnad av Ungdomens Hus. Ulf L har pratat med
föreståndaren Per Eriksson att deltagande ungdomar får fiska på ”krita”, dvs de
betalar endast för de fiskar som fångas (tre fångade öringar debiteras med ett kort,
fyra till sex fångade öringar debiteras med två kort osv). I sommar önskar Ungdomens Hus att olika föreningar – om möjligt – också bistår vid aktiviteterna. För
detta arbete får föreningen 1 000 kr för en halvdagsaktivitet (tre timmar). Ulf L
kontaktar Patrik A om intresse finns att vara behjälplig.

§6

Inför Fiskestämman
Fiskestämman äger rum torsdag den 26 april på Folkets Hus. Annonsering i Säterbladet
tisdag den tredje och onsdag 25 april (minst 14 dagar innan stämman enligt stadgarna). På
stämman kommer eleverna från Helixgymnasiet att presentera vår nya hemsida.
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jekt på G
OK
uläge?

Via Leader

Valberedningen (Lars Gabrielsson) har fått information om hur förordnandet av ledamöter ser ut t o m 2012. (Minst) tre ledamöter, tre suppleanter, en revisorsuppleant och valberedning ska väljas.
Styrelseuppgifter
1. Styrelsens verksamhetsberättelse, Ulf L skriver ett utkast.
2. Ekonomisk rapport + budgetförslag samt revisionsrapport, ordas av Anders N.
3. Ändrad ersättning till funktionärer, för fisketillsyn och/eller bilresor. Styrelsen föreslår att ersättningen förblir oförändrad, reseersättningen följer statlig norm.
4. Ändring av fiskeregler. Styrelsen ser inget behov av att ändra nuvarande regler.
5. Ändring av fiskeavgift och/eller typ av fiskekort. En merkostnad tillkommer när
fiskekorten kommer att säljas via nätet av iFiske. Nuvarande provision är fem
procent, iFiske tar nio procent (iFiskes provision) + fyra kr/kort (kortbetalning).
Styrelsen beslutade att höja ädelfiskekortet med 20 kr, från 80 till 100 kr. Ulf L
skriver ett höjningsförslag på resterande korttyper och skickar ut förslaget till styrelsen innan stämman.
6. Ändring av 2011: års fiske- och verksamhetsplan (se nedan). Styrelsen beslöt att
nuvarande verksamhetsplan i stort ska förbli densamma. Ulf L redigerar nuvarande plan och skickar ut den till styrelsen innan stämman
§7

Nuvarande fiske- och verksamhetsplan 2011 (5 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.
3. Öring och ålutsättning 2011: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern
och ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Obs! Beviljade ålbidrag är en förutsättning (bidrag
som ev. kan komma att omprioriteras, se punkt 4).
4. Eventuell utplantering av gös i Dalälven mellan Långhags och St Skedvi kraftstationer. Ett samarrangemang med St Skedvi och Gustafs FVOF: ar om bl a gemensam ansökan och prioritering av regleringspengar.
5. Anordna vinteraktivitet riktad till allmänheten på Ljustern. Dels aktiviteter i form
av angelfiske/ismete och pimpelfiske och dels aktiviteter som korvgrillning och
pröva-på-pimpling etc.

§8

Övriga frågor.
Förslag att ha ett stående premiärdatum för fiske i ädelfiskesjöarna, t ex sista helgen i april
(i år den 29 april). Efter fiskutplantering innan premiären bör sjöarna stängas av cirka14
dagar. Styrelsen beslutade att i fortsättningen ha premiärfisket sista söndagen i april, en
premiär som föregås av en längre avstängning.
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§9

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 28

Datum
Tid
Plats

2012:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Åke Berg

2012-06-05
16:30
Annas Café

Tore Fahlholm
Anders Norman
Johan Landin, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget). Inga förändringar sedan senaste styrelsemötet.
2. Hemsidan. Ulf L rapporterade att hemsidan sannolikt blir klar de närmsta veckorna. Nuvarande hemsida släcks ner. Ersättning till eleverna som arbetet med
hemsidan, sex stycken, föreslås till 1 500: -/person. Säters FVOF betalar 4 000: -,
resterande belopp betalar Leader-projektet: Ljustern – en tillgång (deras logga
kommer att synas på hemsidan). Ulf L meddelar via e-post när hemsidan är klar.
3. Arrendeavtal: del av Ljusterån (Säterdalen). Arrendekontrakt är skrivet med arrendatorn i Säterdalen. Regnbåge är beställd (från fiskodlingen i Persbo, Ludvika).
4. iFiske. Fiskekortsförsäljning på internet. Vid köp skriver man antingen ut kortet
eller sparar ett sms:et som medföljer köpet. En ny Fiskekarta är på G.
5. Enhetskort + nya fiskekortpriser. Fiskekort för institutioner, säljs endast av ordförande, några är sålda och fler förväntas säljas framöver.
6. Fiskepärmar. Pärmarna ska bara erbjudas de som verkligen har nytta av desamma,
för mycket arbete (och skrivarfärg och papper) vid årlig uppdatering.
7. Bidrag från bygdemedel beviljat (19 000: -). Föreningen ansökte om 25 000: - och
erhöll 19 000: -, pengarna finns att nyttja under ett drygt år.
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ojekt vid
ntering
rnfallet
åbörjats

Via Leader &
Ny hemsida
Ev. planering i samarbete med Leaderprojektet: Ljustern – en tillgång.

8. Summer Camp. Ungdomsaktiviteter under några sommarveckor. Ulf L har tillfrågat Patrik A och nu senast Johan L om de kan/vill ansvara för någon fiskeaktivitet. Oavsett detta kommer Summer Camp att (sannolikt) fiska i ädelfiskesjöarna i
Nisshyttan. Betalning för fiskekort sker i efterhand, och då efter antalet fiskar
fångas. Ansvarig på Campen meddelar Ulf L som skickar fakturan till kommunen.
9. Ljusterndagen, söndag den 8:e juli. Ulf L kontaktar Åke och Gunnel Berg. Ulf L
mäskar upp metplatsen två dagar före evenemanget. Föreningen köpte i fjol in sex
metspön för utlåning.
§6

Fiske- och verksamhetsplan 2012 (4 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2.

Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.

3.

Öring och ålutsättning: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern och ca
5 000 ålyngel i Ljustern. Det senare förutsätter att ”ålbidrag” beviljas.

4.

Anordna vinteraktivitet riktad till allmänheten på Ljustern. Dels aktiviteter i form
av angelfiske/ismete och pimpelfiske och dels aktiviteter som korvgrillning och
pröva-på-pimpling etc.

Pkt 1. Ulf L kontaktar Älvdalens Utbildningscentrum för att få tips på hur Jönshytteån
och ” ”Dalkarlsån” eventuellt kan bli bättre reproduktionsvatten för öringen.
§7

Inga övriga frågor.

§8

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 29
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Åke Berg
Patrik Andersson

2012:4

Datum
Tid
Plats

2012-08-28
16:30
Annas Café

Tore Fahlholm
Anders Norman
Johan Landin, suppleant
Sven Andersson, adjungerad
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§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget). Diskuterade om ålbidragspengar, vilka konton
som belastas, den sena återbetalningstiden och osäkerheten om ansökan om medel, mer under § 6.
2. Hemsidan. Ulf L rapporterade att hemsidan förhoppningsvis blir färdig i september/oktober. Leader-projektet: Ljustern – en tillgång har betalt 8 000: -, varav Säters FVOF har åtagit sig att betala 4 000: -.
3. iFiske. T o m augusti har sju fiskekort sålts, en siffra som inte är anmärkningsvärd
då föreningen ligger lågt (ingen reklam/information) tills hemsidan är färdig. Nätkortförsäljningen erbjuder flera smarta – och kundanpassade – lösningar, bl a kan
ett meddelande gå ut om att kortet är på väg att passera giltighetsdatum eller information om att fisk har utplanterats.
4. Ombyggnad av galler vid Kvarnforsen. Ulf L har kontakt med Olle Calles på
Karlstad universitet om tekniska/praktiska lösningar för ålpassage vid sidan om
gallret. En lösning måste tas fram och sedan godkännas av länsstyrelsen innan vi
kan gå vidare och söka ”slutbidraget” om ca 100 000: - för ombyggnationen.
5. Fiskepärmar. Pärmarna ska bara erbjudas de som verkligen har nytta av desamma,
för mycket arbete (och skrivarfärg och papper) vid årlig uppdatering.
6. Bidrag från bygdemedel beviljat (19 000: -). Föreningen ansökte om 25 000: - och
erhöll 19 000: -, pengarna finns att nyttja under ett drygt år.
7. Summer Camp. Fyra fiskar blev resultatet denna gång, ett antal som inte kommer
att rendera i någon räkning från föreningen till kommunen.
8. Ljusterndagen, söndag den 8:e juli. Ganska många fiskeintressenter dök upp (fiskegaranti var påbjuden!) trots en regnig inramning.
9. Leader-projektet: Ljustern – en tillgång. Föreningen har levererat 385 timmar av
utlovade 400 och bidragit med ca 35 000: - i kapital i form av fiskutsättning i Ljustern.
Ålutsättning
Styrelsen beslutade att Patrik A. och Anders N. gemensamt ansvarar för att bidrag (förhandsbesked) söks och att ålar beställs i god tid före sommarens utplantering. Ulf L. ansvarar för att utplanteringstillstånd för ål (och andra utplanteringsarter) söks hos länsstyrelsen. Genom att vara ute i god tid kan föreningen förhoppningsvis få tillbaka (ev.) beviljade pengar snabbare (nu sker återbetalningen drygt ett år efter utsättningen).

§6
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ojekt vid
utplantefallet +
utförda,
av Ljusör ålen
ekbäckar

2. Via Leader
& Ny hemsida
4. Ev. planering i samarbete med projektet: Ljustern – en tillgång.

§7

Fiskekortsprovision
Styrelsen beslutade att Patrik A. och Anders N. gemensamt ansvarar för att (ev.) utbetalning av provision (5 %) sker till föreningens privata kortfiskeförsäljare. Vad denna provision består av (fiskekort och/eller pengar) avgör Patrik och Anders tillsammans med försäljaren.

§8

Kräftfiske 2012
Ulf L. uppmanade föreningsmedlemmar att provfiska kräftor. Då kräftan klassas som
akut hotad enligt rödlistan är länsstyrelsen intresserad att få veta var livskraftiga bestånd
finns för eventuella skyddsåtgärder. Provfiskeburarna måste märkas med en speciell
namnbricka som talar om att ett provfiske pågår. Ulf tillhandahåller dylika brickor.

§9

Fiske- och verksamhetsplan 2012 (4 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2.

Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.

3.

Öring och ålutsättning: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern och ca
5 000 ålyngel i Ljustern. Det senare förutsätter att ”ålbidrag” beviljas.

4.

Anordna vinteraktivitet riktad till allmänheten på Ljustern. Dels aktiviteter i form
av angelfiske/ismete och pimpelfiske och dels aktiviteter som korvgrillning och
pröva-på-pimpling etc.

Pkt 1. Ulf L. har kontaktat Anders Bruks (Vattenbruk’s konsult) som tar 5 000: -/vattendragskilometer + moms och resa (Orsa) för en sammanställning med konkreta åtgärdsförslag för Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern. Uppdraget beräknas kosta
ca 7 000 – 7 500: - inkl moms. Styrelsen beslutade att anlita Anders B. för uppdraget inom
uppgiven kostnadsram. Ulf meddelar Anders om beslutet.
§ 10

Övriga frågor
Ulf L kontaktar gatuchefen Andreas Mossberg om rör för förankring av läns vid dammen
i Nisshyttan. Åke B. påtalade att överblivet skrot från arbetet med fiskgallret måste tas
bort, detta kan ske i samband med iordningsställande av länsen.
Ulf L. påminde om kommande provfiske i Ljustern som genomförs av Vattenrådet i höst.
Ulf meddelar när provfisket kommer att utföras.

§ 11

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras
Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 30

Datum
Tid
Plats

2012:5

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Åke Berg

2012-11-28
16:30
Annas Café

Anders Norman
Johan Landin, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet, till mötessekreterare valdes Anders Norman.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget). Inga större förändringar sedan sist.
2. Hemsidan. Ulf L har varit i kontakt med Simon och Nicklas som, förutom Leif,
arbetar med hemsidan. På initiativ av Simon kommer Ulf ska träffa dem före jul
och diskutera en del detaljer kring hemsidan.
3. Vattendragsinventering av Anders Bruks. Anders har tillsammans med Ulf L inventerat Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern med avseende på förutsättningar för öringslek. På grund av högt vattenstånd kunde inventeringen av
”Dalkarlsån” inte fullgöras planenligt. Anders avser att återvända för att komplettera materialet. En spontan reaktion från Anders var att båda åarna med relativt
små åtgärder kan förbättras för öringslek. Rapporten kommer att vara klar till
årsmötet i april/maj.
4. Projekt: ombyggnad av grindgaller vid Kvarnforsen. Ulf L har varit i kontakt med
Rickard Undevik (Säters Energi) med anledning av behovet att revidera ansökan
till länsstyrelsen (bland annat kompletterad information från Olle Calles).
5. Rekonstruktion/utrivning av dammar i Nisshyttan. Ulf L, Anders N och Åke B
var på plats när Borlänge Energi (BE), representerad av Erik Sjölander och Walter
Johansson, på plats berättade om deras förslag på dammkonstruktioner i Nisshyttan. Överfallströsklar för samtliga dammkonstruktioner (förutom Hyttdammen)
var BE ursprungliga lösningar vilket på kvällsmötet hade ändrats till åtminstone
ett omlöp för Hålldammen vid Embjörs. Ulf L efterlyste även ett omlöp för
dammen vid Björshyttsjön och att dammen vid Lomtjärndammen rivs ur. Den
senare ligger dock utanför föreningens FVO. Ulf L följer upp ärendet.
6. Projekt: Ljustern – en tillgång. Säters FVOF ska medverka vid vinterarrangemanget på Ljustern. Föreningen avser att genomföra ett KM i angel- och pimpelfiske. Ulf L samordnar med övriga intressenter.
7. Sven Anderssons frånfälle. Sven, som under mycket lång tid verkat som funktionär i föreningen, avled under hösten. Föreningen närvarade via Åke Berg och Anders Norman på begravningen. En minnesgåva bifogades från föreningen.
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jekt vid
nteringllet +
vutförts,
Ljusav
ål.
kbäckar

2. Via Leader
& Ny hemsida
4. Ev. planering i samarbete med projektet: Ljustern – en tillgång.

§6

Remiss – Dalarnas miljömål (senast 2013-02-15)
Ulf L avser att skriva en remiss om vattenförvaltningen ingående i Dalarnas miljömål. Ulf
L kommer att skicka ut remissen till styrelsen för påseende innan avlämning till länsstyrelsen.

§7

Fiske- och verksamhetsplan 2012 (4 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2.

Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.

3.

Öring och ålutsättning: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern och ca
5 000 ålyngel i Ljustern. Det senare förutsätter att ”ålbidrag” beviljas.

4.

Anordna vinteraktivitet riktad till allmänheten på Ljustern. Dels aktiviteter i form
av angelfiske/ismete och pimpelfiske och dels aktiviteter som korvgrillning och
pröva-på-pimpling etc.

§8

Inga övriga frågor.

§9

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ander Norman

Ordförande

Sekreterare
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