Fiskestämma för Säters FVOF
Protokoll nr. 5

2007:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Johan Wikström
Patrik Andersson
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2007-04-12
Säters Stadshotell

Tore Fahlholm
Sven Andersson
Ture Svensson
Leif Hag

1.

Stämman öppnades av ordförande Ulf Ljusteräng.

2.

Till ordförande för stämman valdes Bill Brännström, till sekreterare Ulla Karlmats och till
Justerare tillika rösträknare valdes Sven Andersson och Patrik Andersson.

3.

Anteckning av närvarande medlemmar/ombud, se ovan, samt ajournering av röstlängd.

4.

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt, stämman godkände kallelsen.

5.

Inga stadgeändringsförslag föreslogs stämman.

6.

Beslut som kopplar till § 5 (direkt ikraftträdande av stadgeändring efter det andra beslutet).

7.

Ingen anmälan och prövning av övriga frågor.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes av stämman (bilaga).

9.

Kassörens ekonomiska redogörelse (bilaga)
Årets resultat blev minus 23 000 kr. Föreningens utlägg för ålutsättning om 19 500 kr. är
dock pengar som Fiskeriverket kommer att betala tillbaka, vilket kommer nästa års bokslut
till del. I praktiken stannar årets underskott på 3 500 kr. Mycket engångsutgifter för året.
Den ekonomiska redogörelsen godkändes av stämman.

10.

Revisorernas rapport (bilaga)
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman. Föreningens ekonomi är god
och välskött.

11.

Styrelsens ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
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12.

Valberedningens förslag till antal ledamöter till styrelsen
Enligt stadgarna ska antal ledamöter till styrelsen vara minst 5 samt minst 1 suppleant.
Valberedningen föreslog 7 ledamöter, vilket stämman godkände.

13.

Inte aktuellt att utse kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost).

14.

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/-er (bilaga)
Till ordförande för 2 år valdes Ulf Ljusteräng.
Till sekreterare för 2 år valdes Ulla Karlmats.
Till kassör för 2 år valdes Johan Wikström.
Till ledamot för 2 år valdes Åke Berg.
Till suppleant för 1 år valdes Mikael Andersson, Yngve Holmstedt och Christer Mårs.
Ledamöter med 1 år kvar av förordnandet
Tore Fahlholm, Patrik Andersson och Torsten Jusslin

15.

Val av två revisorer och en revisorsuppleant
Till revisor för 2 år valdes Torsten Stenqvist och Bo Stenqvist.
Till revisorsuppleant för 1 år valdes Sven Andersson.

16.

Valberedningens förslag till antal och tillträdande kandidater till valberedningen
Enligt stadgarna ska antalet kandidater vara minst två. Valberedningen föreslog stämman
två kandidater, vilket stämman godkände.
Till valberedning för 1 år valdes Åke Nylund (sammankallande) och Torbjörn Orr.

17.

Ersättning till funktionärer och fisketillsyn samt ersättning för bilresor
Stämman beslutade att ersättningen till ordförande, sekreterare och kassör ska vara 1 000
kr/år (oförändrat).
För ordinarie ledamöter, revisorer, suppleanter och valberedning beslutade stämman om
en ny enhetlig ersättning om 250 kr/år (tidigare 220, 120, 110 respektive 120/110 kr.).
För fiskekortsansvarig beslutade stämman att ersättningen ska vara 450 kr/år (oförändrat)
och att bilersättningen ska följa den statliga ersättningsnivån, för närvarande 18 kr/mil.
Diskuterade om fiskekortskontrollanter ska få ersättning efter antal tillsynstillfällen. Stämman överlät åt styrelsen att testa systemet under 2007 (överenskommelse mellan kontrollanterna, tider, var och hur ofta etc). Åke Berg ansvarar för kontrollen av ädelfiskesjöarna.

18.

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner från medlemmarna finns att behandla.

19.

Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten
Stämman beviljar styrelsen att avgöra om eventuellt arrende av kommunalt vatten under
högst ett år.
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20.

Fastställande av fiske- och verksamhetsplan under kommande verksamhetsperiod (bilaga)
1. Provfiske av kräftor i syfte att undersöka villkor för en eventuell kräftutplantering i
Ljusterån.
2. Nätprovfiske i Ljustern och ev. i några andra större vatten.
3. Introducera en "Fiska-i-Säter-dag" med olika aktiviteter, ett arrangemang som bör
ske med kommunens övriga FVOF:ar (Gustafs, St Skedvi och Silvberg).
4. Undersöka förutsättningar för ett gemensamt, kommunövergripande fiskekort
(inkl. alla FVOF:ar)
5. Inventera och dokumentera vandringshinder inom FVOF med syfte att långsiktigt
eliminera desamma.
6. Anslå information om rapportering av öringsfångst i Ljustern.
Stämman fastställer föredragen fiske- och verksamhetsplan för 2007.

21.

Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort samt …
Stämman godkänner att styrelsen får utfärda och prissätta särskilda fiskekort till institutioner, föreningar etc.
… styrelsens budgetförslag (bilaga)
Budgeten väntas i år gå med ett underskott (20 000 kr). De största in- och utkomsterna:
Inkomster: kortförsäljning 85 000 kr.
Utkomster: fiskutsättning 75 000 kr, uppdaterad fiskeägarförteckning 20 000 kr och övrigt
10 000 kr (bl a hemsidan och annonser).

22.

Information/förslag från styrelsen
1. EU:s vattendirektiv, möte den17 april.
2. Framtida ålfiske pga minskat bestånd.
3. Uppdatering av fiskeägarförteckning.
4. Kräftpest i Gessån och Dalkarlen.
5. Provfiske i Hyttbäcken(Länsstyrelsen).
6. Gamla föreningsprotokoll inlämnade till kommunantikvarien.
7. Uppdatering av fiskepärmar hos våra kortfiskeförsäljare.
8. Fiskebilder efterlyses!

23.

Övriga frågor
Fråga om intäkter från sportfiskekorten ”blandas” med intäkter från ädelfiskekorten?
Det mesta av intäkterna från ädelfiskekorten åtgår till utplantering av fisk i ädelfiskesjöarna. Respektive inkomst och utgiftspost från kortfiskeförsäljningen ska redovisas till nästa
stämma.

24.

Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt
Efter att protokollet har justerats finns detsamma tillgängligt i en pärm på Säters bibliotek,
hemma hos sekreteraren och på föreningens hemsida: www.fiskaisater.se.
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25.

Ordförande avslutar fiskestämman, därefter serverades förtäring.

Justeras

Patrik Andersson

Sven Andersson

Ledamot

Revisorssuppleant
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