Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 10

2007:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Jörgen Wikström
Patrik Andersson

Datum
Tid
Plats

2007-04-11
Säters Stadshotell

Åke Berg
Tore Fahlholm
Sven Andersson, adjungerad

§1

Ordf. Ulf Ljusteräng öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkänns av mötet.

§3

Inför årsmötet
1. Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2006.
2. Ekonomisk rapport: balansräkningen 23 000 kr. i underskott (19 500 kr. för ålutsättning i Ljustern får vi tillbaka, knappt 4 000 kr. minus). Intäkter: fiskekortförsäljning 83 500 kr., räntor 1 700 kr., sponsring 2 500 kr., arrende 300 kr och fisketävling 86 kr. Utgifter: ålutsättning 19 500 kr., fiskutsättning 50 500 kr. (ytterligare
20 000 kr. för utsättning i december kommer på 2007: års bokslut), annonskostnader 7 600 kr., arvoden 1 100 kr., postgirot 1 100 kr., lokalhyror 1 700 kr., resekostnader 340 kr., skyltar 9 100 kr., hemsidan 7 000 kr., tryck av fiskekort, karta.
väskor: 9 600 kr. samt övrigt 3 400 kr.
3. Revisorrapporten är inkommen (och godkänd).
4. En justering av ersättning till ledamöterna föreslås: ordförande, kassör och sekreterare 1 000 kr. (oförändrat), ordinarie ledamöter, suppleanter, revisorer, valberedning 250 kr. (höjd, enhetlig ersättning), fiskekortsansvarig 450 kr. (oförändrat),
fisketillsyn föreslås få ersättning efter prestation, t ex hur många kontrolltillfällen
som görs. (Ett slags schema eller överenskommelse tillsynsmännen emellan bör
göras och arbetssättet utvärderas efter ett testår. Förslag att den som blir ertappad
med att fiska utan fiskekort blir ålagd att köpa ett årskort. Åke Berg ansvarar för
kortkontroll för ädelfiskesjöarna).
5. Inga inkomna motioner.
6. Fiskeregler beslutas vara lika.
7. Förslag att styrelsen får besluta att upplåta kommunalt vatten till arrende på högst
ett år.
8. Verksamhets o fiskeplan, se bilaga. Jobba med att få ordning på hemsidan, färdigställa skyltningen, samarbete med fvof och företag/organisationer.
9. Avgifter och typ av fiskekort förblir oförändrat.
10. Budgetförslag till nästa år: fiskutsättning 75 000 kr, kortförsäljning 85 000 kr,
uppdatering av fiskeägarförteckning 20 000 kr (bevisbördan ligger hos fiskerättsägaren) samt övrigt t ex hemsidan, annonser 10 000 kr. Beräknat underskott på 20
000 kr.
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11. Förslag, att stämman godkänner att styrelsen får utfärda och prissätta särskilda
fiskekort till institutioner, föreningar etc.
§4

Information/förslag från styrelsen
EU:s vattendirektiv, möte 17 april, framtida ålfiske, kräftpest i Gessån och Dalkarlen,
provfiske i Hyttbäcken, gamla fiskeprotoll inlämnade till kommunantikvarien, uppdatering av fiskepärmar och fiskebilder till hemsidan efterlyses.
Fiskefrämjande åtgärder
Fortsatt utplacering av nya fisketavlor (nya stolpfundament).
Uppsättning av informationsskyltar kring ädelfiskesjöarna och Jönshytteån.
Hemsidan: rekordregistret, öringsrapporter mm (ekonomisk ersättning).
Försäljning av "fiskepaket" till företag.
800 kg fisk utplanteras i ädelfiskesjöarna, 200 kg varje gång (100 kg i varje sjö) i slutet av
april, slutet av juni, slutet av juli och under hösten. Avlyst en vecka, premiär en lördag kl.
06.00 - fiskekortkontroll! Även utplantering i Ljustern, vid samma tillfälle som utplantering i ädelfiskesjöarna.

§5

Inga övriga frågor.

§6

Mötet avslutades.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 11

2007:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Patrik Andersson

Datum
Tid
Plats

2007-06-18
Dalstugan, Säterdalen

Åke Berg
Tore Fahlholm

§1

Ordförande öppnade mötet.

§2

Mötet godkände dagordningen, Patrik A. utsågs till sekreterare.

§3

Fiskefrämjande åtgärder
1. Flytt av och utsättning av nya skyltar, bl a vid Ljustern, Tore F. svetsar nya ställningar vid behov, ansvariga Sven A. och Åke B.
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2. Inget nytt om hemsidan.
3. Dag som ovan skedde utsättning av öring, nästa utsättning i början av augusti (utsättning i Ljustern så sent som möjligt).
4. Patrik A. ansöker om medel för ålutsättning.
5. Undersöka möjligheter för att underlätta vandringen för öring (ål) och undersöka
vilka kostnader/bidrag som kan bli aktuella respektive finns.
6. Kolla upp ägarförhållanden efter Jönshytteån, ansvariga Patrik A., Tore F. och
Åke B. Ta kontakt med länsstyrelsen om tillvägagångssätt för att förbättra miljön
för öringen i Jönshytteån (bl a för lek och vid en låg vattenföring). Kontaktpersoner: Håkan Danielsson 023-810 91, 070-252 24 84 och Lars Fellbrink 023-810 45,
070-261 10 69.
7. Diskuterade att ev. samordna ett kräftprovfiske med Vikmanshyttan i sjön Gessan
(halva sjön tillhör Vikmanshyttans fvof). Förde även diskussioner om kräftprovfiske i St. Gloten.
§4

TV4 har visat intresse av att göra ett reportage kring ålutsättningen, Patrik A. hör av sig
när han vet datum.

§5

Arrendeavtal om Ljusterån har upprättas med Lars Johannesson på Fäboden i Säterdalen,
avtalet sträcker sig till sista september.

§6

Tore F. och Sven A. rapporterade från fiskeseminariet om EU:s vattendirektiv (information från länsstyrelsen). Önskemål och synpunkter från fiskeföreningar efterlystes. Angående kursen: Rekonstruktion av påverkade åar, (Orsa) se separat broschyr.

§7

Inget nytt att rapportera angående försäljning av ”fiskepaket” till företag.

§8

Fiskekort till Sävik på Skönvik. Prisförslag 2 000: - för sportfiskekort per år vilket inkluderar alla patienter och personal på avdelningen, ädelfiskesjöarna undantagna.
Fisketillsyn
Undersöka möjligheten att hyra in ”proffs” för bevakning, kostnadsgräns på 2 000: (inkl. moms).

§9

§ 10

Övriga frågor
1. Ulf L. kontaktar lantmäteriet angående kostnad för uppdatering av fiskeägarförteckning.
2. Patrik A. fixar uppdatering av fiskepärmar.
3. Ulf L. ordnar med en pärm till biblioteket för stämmoprotokoll mm.
4. Skicka dina fiskebilder till Ulf L.
5. Undersöka möjligheten att införskaffa båt, motor och trailer för max 20 000: - till
föreningen, Patrik A. ansvarar.

§ 11

Nästa möte i anslutning till nästa fiskutsättning i början av augusti.

3 (5)

§ 12

Mötet avslutades.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Patrik Andersson

Ordförande

Ledamot

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 12

2007:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Patrik Andersson
Johan Wikström

Datum
Tid
Plats

2007-09-26
Säters Stadshotell

Åke Berg
Tore Fahlholm
Sven Andersson, adjungerad

§1

Mötet öppnas av Ulf Ljusteräng.

§2

Dagordningen godkändes av mötet.

§3

Rapporter
1. Fisketavlor: Tore F. gör 10 - 11 st. ytterligare ställningar, fattas flest i kring Säter.
Informationsskyltar sätts upp vid ädelfiskesjöarna (vid herrgården i Nisshyttan
mot Åke Berg och tre ”Fiske förbjudet-skyltar” vid Jönshytteån), Tore F., Sven A.
och Åke B. ansvarar.
2. Hemsidan: ansvariga Ulf Enqvist och Gunilla Wikström ordnar ett gemensamt
möte, strul med registreringen av fångster. Ulf L. tar kontakt med Ulf E.
3. 2007: år fisk och ålutsättning: en utsättning kvar (i november innan det fryser) i
ädelfiskesjöarna och i Ljustern. Två utsättningar av ål, första leveransen var dålig
många ålar var döda, erhöll 1/3 utsättning i ersättning.
4. Iordningställande av vandringsvägar för ål och öring förbi kraftverksdammar,
fortsatt undersökning.
5. Provfiske efter kräftor kring Nisshyttan och St Gloten. Provfiske nästa år, men
även i år om möjlighet finns.
6. Arrende Ljusterån: resultat okänt.
7. Fiskekort för Sävik och avd. 35: Fiskekort sålt för 1 500 kr. till Sävik, gäller för patienter och personal under arbetstid, kort måste alltid medföras.
8. Fisketillsyn: möjligt att anlita Michel T. (Hedemora) för 500 kr per tillsynsrunda +
reskostnad. Lämpligt med åtminstone två tillfällen i juli och två i augusti.
9. Fiskeägarförteckning: ny förteckning har upprättats, finns på tre filer, CD och i en
utskriven pappersform. CD och pappersformen förvaras hos ordförande.
10. Båtköp: Patrik A. söker efter lämpligt, begagnat objekt.
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§4

Nästa möte
Efter årsskiftet, före årsstämman.

§5

Mötet avslutas med fika.

Justeras
Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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