Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 31

Datum
Tid
Plats

2013:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Patrik Andersson

2013-02-14
16:00
Annas Café

Anders Norman
Åke Berg
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 större förändringar sedan sist. Enligt Anders N har föreningen sålt fler fiskekort än någonsin 2012.
2. Hemsidan. Jessica Fransson är föreningens webmaster. Hon kommer att ersättas
med 100: -/månaden för arbetet. Ulf L har kommit överrens med konstruktörerna av hemsidan (Simon Goot och Nicklas Sundström) att de ska få 10 000: - var
för arbetet. Hemsidan planeras att ”släppas” officiellt vecka 9 eller 10, en/två
veckor innan föreningen anordnar KM i ismete/angling och pimpel.
3. Remissvar. Ulf L har svarat på remissen om Dalarnas miljömål, vandringshinder
och vattenregleringar var ämnet för remissvaret. Sammanfattning och dokumentet
läggs ut på hemsidan.
4. Vattenplan av Anders Bruks. Anders har levererat rapporten om Jönshytteån. En
preliminär kostnadsberäkning uppskattar kostnaderna för återställning av Jönshytteån till cirka 130 000: -. Ulf L skickar ut rapporten till styrelseledamöterna.

§6

Sportlovsaktiviteter vecka 9
Patrik A. samt Åke och Gunnel Berg ansvarar för ismete respektive pimpling. Ulf L
skickar rapport till Säterbladet (som sammanställer alla sportlovsaktiviteter).

§7

Ljustern – en tillgång (EU-projekt)/”Ljusterndagen” den 17 mars
a) Föreningen arrangerar ett KM i två klasser: ismete/angling och pimpel den 17
mars kl 08:00 – 12:00 med samling vid Säters Camping.
b) Funktionärer samlas 07:00.
c) Fiskekort = krav för deltagande = anmälningsavgift.
d) För klassen ismete/angling ska längdmått (cm), inte vikt, utgöra tävlingsmomentet. Johan L ordnar ”mätstickor/underlag” för alla deltagare. Foto ska komplettera längdmätning för de som återutsätter fisken.
e) För klassen pimpel gäller vikt (gram), endast abborre räknas.
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f)
g)
h)
i)

Tre priser i varje tävlingsklass, Anders N ansvarar för vinstinförskaffandet.
Fiskeregler sammanställs av Ulf L.
Anders och Kerstin N svarar för att grillanordning ordnas till fisketävlingen.
En presskonferens ska hållas veckan innan tävlingen, i samband med denna ska
också föreningens hemsida offentliggöras.

§8

Kanaler för fiskekortsförsäljning
a. I nuläget, eller inom en snar framtid, konstateras att föreningen har sex kanaler
för försäljning av fiskekort.
b. Fysiska fiskekort via funktionärer/butiker/Turistbyrå.
c. Vår hemsida med länk till via iFiske.
d. Direkt via iFiskes hemsida.
e. Via nedladdningsbara appar från iFiske (Android, till sommaren även iPhone)
f. Via QR-kod från vår nya fiskekarta, som länkar till iFiske.
g. Via hemsidan Visit Södra Dalarna (tar 10 % i provision)

§9

Uppdatering av fisketavlor
Ulf L har sammanställt en lista över var föreningens fisketavlor finns. Listan behöver
uppdateras då vissa tavlor försvunnit andra behöver repareras.

§ 10

Nätprovfiske i Ljustern (och St. Ulvsjön)
Dalarnas VattenVårdsFörbund (DVVF) har nätprovfiskat i Ljustern och Stora Ulvsjön
under hösten 2012. Detta nätprovfiske kommer att upprepas vart 6:e år. Resultat från
fjolårets fiske blir tillgängligt hösten 2013 (sammanställning pågår). Böril Jonsson, med
det egna företaget Allumite Konsult AB, arbetar med vattenundersökningar för DVVF.

§ 11

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

1. Ålprojekt vid
Kvarnfallet +
studie av Ljusterns lekbäckar
3. Utplanteringar har slutförts,
dock ej av ål.

2. Via Leader
& Ny hemsida

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.
4. KM till våren i samarbete med projektet: Ljustern – en tillgång.

§ 12

Inga övriga frågor.

§ 13

Nästa möte
Nytt styrelsemöte innan årsmötet.

2 (7)

§ 14

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 32

2013:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Anders Norman
Patrik Andersson

Datum
Tid
Plats

2013-03-25
18:00
Folkets Hus i Säter

Åke Berg
Johan Landin, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes. Konstaterades att många barn/
ungdomar besökte föreningens sportlovsaktivitet på Ljustern.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget). Sålda fiskekort för knappt 134 000: -, varav
drygt 100 000: - avser ädelfiskekort. Totalt har kortförsäljningen genererat ett
överskott på 57 000: -.
2. Hemsidan. Jessica Fransson, föreningens webmaster, har hand om bland annat
gästbok och publicering av bilder. En gästbok är numera inlagd på hemsidan,
eventuellt bör också en nyhetssida från styrelsen skapas. En utbildning om hemsidan ska hållas av konstruktörerna för berörda i styrelsen nu under våren.
3. Fiskeskyltar. Ulf L har kontaktat Skyltstället i Borlänge för en uppdatering av fiskeskyltarna. En upplaga om cirka 50 exemplar skulle kosta drygt 1 000: -.
4. iFiske. Hittills i år (t o m mötesdatum) har föreningen sålt fiskekort för 1 700: - på
iFiske.

§5

Utvärdering av KM i ismete/angling respektive pimpel
Tydligare regler angående bruk av motorfordon och gemensam genomgång innan start.
Bättre invägningsmottagande efter avslutat fiske.

§6

Angeltävling
Åke och Gunnel Berg ansvarar för föreningen traditionella vårangling på ädelfiskesjöarna.
Datum söndag 14:e april, Ulf L ordnar med information via annonsering och hemsida.

3 (7)

§7

Inför Fiskestämman 2013
Närvarande funktionärer meddelar att de ställer upp för en ny mandatperiod om de blir
tillfrågade. Förslag på eventuellt nya ledamöter bifogas till Lars Gabrielsson, föreningens
valberedning.
Tid kvar
Ja
Nej

Föreningsfunktion

Namn

Ant. år

Vald år

tom

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Anders Norman
Åke Berg
Tore Fahlholm
Patrik Andersson
Johan Thommes

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Johan Landin
Mikael Andersson
Christer Mårs

1 år
1 år
1 år

2012
2012
2012

2013
2013
2013

b
b
b

Revisor (sammank.)
Revisor
Revisorsuppleant

Torsten Stenqvist
Bo Stenqvist

2 år
2 år
1 år

2011
2011
2012

2013
2013
2013

b
b
b

Anmärkning

b
b
b
b
b
b
b

Vakant

Valberedning (sammank.) Lars Gabrielsson
1 år
2012
2013
3:e året*
b
Valberedning
1 år
Vakant
b
*Mandatperioden för medlem i valberedningen får vara högst tre (3) sammanhängande år (§ 28).

§8

Styrelseuppgifter
Ulf L skriver verksamhetsberättelse, Anders N ordnar med ekonomisk rapport inklusive
budgetförslag samt revisionsrapport.
Inga ändringar förordnas av styrelsen vad avser ersättningsfrågor.
En stadgeändring föreslås: tiden när en motion senast ska vara ordförande tillhanda innan
Fiskestämman föreslås ändras från 14 till 7 dagar.
Inga ändringar av fiskeregler, fiskekortavgift eller typ av fiskekort.

§9

Strategidiskussion – Fiske- och verksamhetsplan 2013
Styrelsen förordar att kommande fiske- och verksamhetsplaner mer än tidigare fokuserar
på fiske- och vattenvård och att periodiska åtgärder (till exempel utplantering av fisk) och
mindre projekt genomförs utanför fiske- och verksamhetsplanen. Av 2012: års fiske- och
verksamhetsplan bedömer styrelsen att uppgifterna är avklarade.
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1. Ålprojekt vid
Kvarnfallet +
studier av Ljusterns lekbäckar

1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.

3. Utplanteringar har slutförts,
dock ej av ål.

2.

Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter. 2. Via Leader

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.
4. KM till våren i samarbete med projektet: Ljustern – en tillgång.

& Ny hemsida

Av strategidiskussionen framkom sex projekt som styrelsen förordar stämman att godkänna, dessa är, utan inbördes ordning:
1. Färdigställa ombyggnation av intagningsgaller till kraftstationen vid Kvarnfallet i
samarbete med Säters Energi.
2. Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
3. Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshindret nedanför f d polishuset
och att bygga ett omdrev vid dammluckan.
4. Restaurera Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern enligt utredning av
Anders Bruks (konsult: Vattenbruks).
5. Restaurera vattendrag fån Jönshytteån i söder till Stensjön i norr, med avseende
på vandringshinder.
6. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
Styrelsen föreslår en 50 % -lig ökad fiskutsättning, som svar på fiskeintresset. Förslaget är
1 000 kilo öring + 200 kilo regnbåge i ädelfiskesjöarna samt 300 kilo öring i Ljustern.
§ 10

Inga övriga frågor.

§ 11

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Patrik Andersson

Ordförande

Mötessekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 33

2013:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Patrik Andersson
Ulla Karlmats

Datum
Tid
Plats

Tore Fahlholm
Åke Berg
Johan Landin, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll, utgår (inget protokoll tillgängligt).

§4

2013-11-06
17:00
PRO-lokalen

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget). Saldo cirka 60 000 kr.
2. iFiske. Fiskekortförsäljning via nätet har t o m november inbringat 8 580 kr.
3. Hemsidan. Inga inkomna rapporter eller bilder, pusha för hemsidan via annonser,
tidningar etc.
4. Uppdatering av fiskeskyltar. Ny text med QR-kod måste klistras på befintliga
skyltar.
5. Läns vid Björshyttsjön. Enligt Åke B. fungerar länsen bra (lite vatten i år).
6. Ål- och åringsutsättningar 2013. Ingen ålutsättning i år, bidrag behöver troligen
sökas redan i januari/februari. Årets sista öringsutplantering sker denna vecka.
7. Ljustern – en tillgång. Ulf L. har läst korrektur om nya skyltar till projektansvarig.
8. Möte 1: DVVF – kraften i vattnet – förändrad reglering i Dalälven? Ulf L. rapporterade från mötet. Föreläsarmaterial finns på DVVF: s hemsida.
9. Möte 2: Siljansöringens i framtiden. Ulf L. rapporterade från mötet i Leksand.

§5

Ombyggnation/utrivning av dammar i Nisshyttan
Borlänge Energi har påbörjat arbetet med dammen vid Herrgården. Ansökan om vattendom om övriga dammar har inte inkommit till Nacka Tingsrätt från sökande.

§6

Medlemsutskick i syfte att aktivera föreningen
Göra ett medlemsutskick utifrån föreningen Excel-fil över fiskevattenägare. Syfte är att
öka engagemang och locka fler aktiva medlemmar till föreningen. Föreningen har cirka
400 medlemmar.

§7

Djupkarta för Ljustern
Patrik A. hör med sin bror om han kan ordna en djupkarta.
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§8

Fiske- och verksamhetsplan 2013
1. Färdigställa ombyggnation av intagningsgaller till kraftstationen vid Kvarnfallet i
samarbete med Säters Energi.
2. Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
3. Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshinder nedanför f d polishuset och
att bygga omdrev vid dammluckan.
4. Restaurera Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern enligt utredning av
Anders Bruks (Vattenbruks).
5. Restaurera vattendrag från Jönshytteån i öster till Stensjön i väster med avseende
på vandringshinder.
6. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
Kommentarer:
1. Ombyggnation av intagningsgaller klar men flyktväg för ål har ännu inte installerats.
4. Anders Bruks gjorde en snabbvisit till ån mellan Jönshytteån och Dalkarlen, en större
undersökning och skriftlig rapport blir förhoppningsvis klar i början på nästa år.
5. Ulf L. har lämnat ett fotodokumentärt underlag om vandringshindren från Ljusterån till
Stensjön till länsstyrelsen (Håkan Danielsson). Dokumentet är en första intresseförfrågan
till länsstyrelsen med syfte att få respons för ett framtida projekt.

§9

Inga övriga frågor.

§ 10

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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