Fiskestämma för Säters FVOF
Protokoll nr. 8
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Åke Berg
Anders Norman
Tore Fahlholm

2010:1

Datum

2010-04-29

Tid
Plats

Säters Stadshotell

Patrik Andersson
Sven Andersson
Ture Svensson
Johan Thommes
Bill Brännström, mötesordförande

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 Åke Berg och Sven Andersson.

3.

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

4.

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt. Enligt stadgan ska kallelse ske minst två
veckor innan årsmötet. Annons i Säterbladet 2010-04-14 samt en blänkare i densamma
onsdag 28 april. Stämman godkände kallelsen.

5.

Stadgeändringsförslag av § 27 (andra och sista beslutet för ikraftträdande) samt språkliga
justeringar och förtydligande av stadgetext (endast ett stämmobeslut för ikraftträdande).
Stämman godkände styrelsens förslag på ny lydelse av § 27 samt språkliga justeringar.
Nuvarande lydelse
Räkenskaper och övriga handlingar som revisorerna anser erforderliga ska avlämnas till
revisorerna senast den 1 mars efter räkenskapsårets utgång. Revisorerna ska överlämna
revisionsberättelsen till styrelsen senast den 15 mars. När som helst under verksamhetsåret
får revisorerna ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens
verksamhet. Revisorer och revisorsuppleant väljs för två (2) respektive ett (1) år.
Förslag på ny lydelse (kursivt)
§ 27 Revision
Efter räkenskapsårets utgång och minst en månad före Fiskestämman ska räkenskaper och övriga handlingar som revisorerna anser erforderliga avlämnas till desamma. Revisorerna ska överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 14 dagar före Fiskestämman. När som helst under verksamhetsåret får
revisorerna ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet. Revisorer och revisorsuppleant väljs för två (2) respektive ett (1) år.
Språklig justering av § 15 pkt 17 (föreningsfunktionär istället för ledamot), förtydligande av
pkt 21 (fastställande av budgetförslag som en egen pkt, nr 22, skilt från fastställande av
fiske-/verksamhetsplan) samt komplettering av § 33 Antagande av stadgarna (senaste datum för stadgeändring/-ar som inte omfattar paragraferna § 31 och dess fastställande § 34).
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6.

Justering av stadgeändringsförslag enligt § 5 (direkt ikraftträdande av stadgeändring efter
det andra beslutet), stämman beslutar enligt förslag.

7.

Ingen anmälan och prövning av övriga frågor.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.

9.

Kassörens ekonomiska redogörelse (se bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.

10.

Revisorernas rapport (se bilaga)
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman.

11.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12.

Valberedningens förslag till antal ledamöter till styrelsen
Enligt stadgarna ska antal ledamöter till styrelsen vara minst 5 samt minst 1 suppleant.
Valberedningen förslag om 7 ledamöter och 3 suppleanter godkändes av stämman.

13.

förekommande fall val av kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost). Punkten är inte
aktuell.

14.

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/-er (se bilaga)
Till ledamot väljer stämman Tore Fahlholm, omval på 2 år.
Till ledamot väljer stämman Patrik Andersson, omval på 2 år.
Till ledamot väljer stämman Johan Thommes, nyval på 2 år.
Till suppleanter väljer stämman Mikael Andersson, Yngve Holmstedt och Christer Mårs,
omval på 1 år för samtliga.

15.

Val av två revisorer och en revisorsuppleant (se bilaga)
Till revisorsuppleant väljer stämman Sven Andersson, omval på 1 år.
(Revisor Torsten Stenqvist och Bo Stenqvist har ett år kvar på förordnandet).

16.

Valberedningens förslag till antal och tillträdande kandidater till valberedningen (se bilaga)
Enligt stadgarna ska antal kandidater vara minst 2. Till valberedningen väljer stämman
Torbjörn Orr (sammankallande), omval, på 1 år och Lars Gabrielsson, nyval, på 1 år.

17.

Ersättning till funktionärer och fisketillsyn samt ersättning för bilresor (se bilaga)
Nuvarande ersättning per år: ordförande och kassör 1 000: -, övriga ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorsuppleant och valberedning 250: - samt fiskekorsansvarig 450: -. För
resor med egen bil följer ersättningen statlig norm, för närvarande 18:50: -/mil.
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Stämman beslutade om oförändrade ersättningsnivåer för funktionärer och att bilresor ska
följa statlig norm.
18.

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner från medlemmarna finns att behandla.

19.

Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten
Nuvarande fiskeregler upplästes av mötesordförande (finns bland annat tillgängliga på fiskekortet). Stämman fastställde nuvarande fiskeregler.

20.

Fastställande av fiske- och verksamhetsplan under följande verksamhetsperiod
1. Inventera och dokumentera vandringshinder inom FVO samt undersöka/iordningsställa befintliga/nya lekbäckar för öring kring Ljustern.
2. Marknadsföra föreningens fiskevatten till företag, organisationer och andra intressenter (i samarbete med en lämplig entreprenör som ansvarar för kringfaciliteterna
transport, mat, servering, städning etc).
3. Utplantering av 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna (Nisshyttan) respektive 200 kilo i
Ljustern samt utsättning av ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Reservation: att ålutsättningen i Ljustern får garantier om mer eller mindre full kostnadsersättning.
4. Undersöka förutsättningar för utplantering av gös i älvsträckan av Dalälven som
förvaltas gemensamt med Gustafs och St Skedvi FVOF.
5. Underlätta för våra fiskare i ädelfiskesjöar i Nisshyttan genom att bland annat anlägga bryggor och lägga ut spänger samt att flytta/ersätta fiskspärren i Björshyttsjöns utflöde till vägtrumman samt att ersätta fisknätet med järngaller.
Punkten: Undersöka möjligheten att göra Simshyttsjön till en ”specimensjö” för grov
gädda (öring?) med särskilt fiskekort utgår tillsvidare.
Stämman fastställer verksamhets- och fiskeplan punkt 1-5, samt att nämnda punkt utgår.

21.

Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort
Nuvarande fiskekortstyper och avgifter.
Giltighet
Typ av fiskekort
Avgift
Årskort (12 mån) Sportfiske
150: D: o
Trollingfiske
250: D: o
Sportfiske - max 20 år 75: D: o
Fiskevattenägare
75: D: o
Fiskevattendelägare
25: D: o
Enhetskort
Ett kort för instutitioner etc, avgiften baseras
på antal vårdplatser eller deltagare i aktiviteter.
Kort säljs endast via ordförande.
10-dagarskort
Sportfiske
80: 3-dagarskort
Sportfiske
50: Dagkort
Sportfiske
40: -
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D: o
D: o

Trollingfiske
Ädelfiske

80: 80: -

Stämman fastställer oförändrade avgifter och typ av fiskekort.
22.

Fastställande av budgetförslag (se bilaga)
Styrelsens budgetförslag fastställs av stämman.

23.

Information/förslag från styrelsen
1. Utarrendering av Ljusterån i Säterdalen.
Lars Johannisson arrenderar även i år del av Ljusterån i Säterdalen.
2. Fiskekort via sms.
Styrelsen ska undersöka konstruktionen angående kostnader mm.
3. Förslag till länsstyrelsen om att bilda fiskefria områden.
Ordförande har ansökt om att Jönshytteån blir ett fiskefritt referensvatten.
4. Lokala naturvårdssatsningar (NOLA-bidrag) via länsstyrelsen.
Ordförande informerade om möjliga bidragspengar från länsstyrelsen. Finns två
miljoner kronor att söka för Dalarna i år. Kommunen måste stå som ansvarig
sökande och svara för 50 % av kostnaden medan föreningen/andra intressenter
svarar för resterande del, till exempel i form av arbetsinsats.

24.

Övriga frågor
1. Patrik A. informerade att det troligen ligger en bil i Säfstjärn. Enligt andra mötesdeltagare är bilen redan uppdragen
2. Ulf L. informerade att projektpengar kommer att sökas för att göra området kring
Ljustern mer attraktiv med avseende på turism, bebyggelse etc.

25.

Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt
Efter att protokollet har justerats, ca 2 - 3 veckor efter stämman, finns protokoll tillgängligt
hos sekreterare och i pärm på Säters bibliotek.

26.

Fiskestämmans avslutande
Bill Brännström tackar stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar stämman, varefter
förtäring avnjuts.

Justeras

Åke Berg

Sven Andersson

Ledamot

Revisorsuppleant
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