Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 19

2010:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Anders Norman
Ulla Karlmats

Datum
Tid
Plats

2010-03-17
18:00
Säters Stadshotell

Åke Berg
Tore Fahlholm
Sven Andersson, adjungerad

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Rapporter
1. Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.
2. Kassarapport/budgetprognos. Anders N. redogjorde för 2009: års fiskekortinkomster, 90 950 kr, 12 000 kr mindre än fjolåret. Nedgången beror sannolikt på
det regniga vädret. Bidrag för 2009: års ålutsättning är densamma som för fjolåret.
Öringen kostar 57 kr + moms, frakt tillkommer med 50 kr/milen + moms.
Öringskostnad respektive kortfiskeinkomst för ädelfiskesjöarna var 59 562 kr respektive 65 000 kr. Öringsutsättningen i Ljustern (200 kg) kostade 14 625 kr.
Exempel på övriga utgifter var 3 000 kr för annonser, angelfiskearrangemang,
årsmöte och fiskepremiär.
3. Samverkan kring regeringsuppdraget om bildandet av fiskefria områden. Styrelsen
föreslår att Jönshytteån anmäls som ett fiskefritt område, vilket gäller för ån också
i nuläget. Ulf Lj. skickar in ansökan till länsstyrelsen.
4. Bidrag till lokala/kommunala naturvårdsprojekt + regleringspengar. Åtgärderna
ska (i möjligaste mån) relatera till Sveriges miljömål och/eller till biologisk mångfald. Restaurering och omlöp av påverkade vattendrag är exempel på bidragsobjekt. I Dalarna finns 2,2 milj. kr att fördela år 2010, bidrag kan utgå med upp till
50 %. Kommunen har samordningsansvar, fvof insats kan vara i form av ideellt
arbete och/eller ekonomiskt.
5. Fisketavlor. Tavlorna står kvar på uppsatta platser, endast ett fåtal har försvunnit.

§5

Hemsidan med se. domänen hade förfallit till betalning på grund av oklar faktureringsadress (är numera betald). Cepus kommer fortsättningsvis att skicka ut räkning för såväl
domän som kostnaden för webbhotellet på en, gemensam faktura.

§6

Arrendatorn av Ljusterån i Säterdalen (Lars Johannesson) vill arrendera även i år,
styrelsen beslutade att arrendatorn får fortsätta verksamheten, Ulf Lj. sköter kontakterna.
Ulf Lj. skickar också i år ut information om fiskekort till institutioner (Enhetskort).
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§7

Inför fiskestämman, stämman äger rum torsdag 29 april kl 19.00 på Säters Stadshotell.
Annonser i Säterbladet 14 april och en blänkare 28 april.

§8

Fiske- och verksamhetsplan 2009 (6 punkter) – med ändringsförslag för 2010.
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekvatten kring Ljustern. Inga åtgärder vidtagna.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter. Inga åtgärder
vidtagna.
3. Öring- och ålutsättning 2010 (800 kg öring i ädelfiskesjöarna samt 200 kg öring).
Ett beslut om ålutsättning i Ljustern (normalt 5 000 ålyngel) får avvakta tills Patrik A. har
garantier om ersättning.
4. Simshyttesjön – en specimensjö för grov gädda/öring? Punkten stryks.
5. Eventuell utplantering av gös i Dalälven (samarrangemang med övriga FVOF: ar).
Inga åtgärder vidtagna.
6. Anlägga bryggor/lägga ut spänger vid ädelfiskesjöarna i Nisshyttan.
Tillägg: flytta/ersätta fiskspärren i Björshyttsjöns utflöde till vägtrumman samt att ersätta fisknätet med järngaller.

§9

Förslag på stadgeändring av § 27 (godkänt första gången på 2009 års fiskestämma) +
språklig justering av § 15 pkt 17 (föreningsfunktionär istället för ledamot), förtydligande
av pkt 21 (fastställande av budgetförslag – nu som en egen pkt, nr 22) samt komplettering
av § 33 Antagande av stadgarna (senaste datum för stadgeändring/-ar som inte omfattar
paragraferna § 31 och dess fastställande § 34). Styrelsen stöder stadgeändring av § 27 samt
godkände nämnda justeringar.

§ 10

Förordnanden. I tur att avgå är Tore Fahlholm, Patrik Andersson och Torsten Jusslin
(styrelseledamöter), Mikael Andersson, Yngve Holmstedt och Christer Mårs (suppleanter), Sven Andersson (revisorsuppleant) samt Torbjörn Orr (sammankallande valberedning).
Ulf Lj. har skickats underlag till valberedningen 2010-03-16.

§ 11

Ulf Lj. skriver en verksamhetsberättelse och skickar ut den till styrelsen.

§ 12

Ev. ändrade ersättningar till funktionärer, fisketillsyn och reseersättning. Styrelsen beslutar
om oförändrade ersättningsnivåer.

§ 13

Ev. ändring av fiskeregler. Styrelsen beslutar om oförändrade fiskeregler.

§ 14

Ev. ändring av fiskeavgift och/eller typ av fiskekort. Anders N. kollar upp priset på öring,
styrelsen avvakta beslut om höjd fiskeavgift innan årets priser är kända.

§ 15

Styrelsens budgetförslag. Utsättning av öring i ädelfisksjöarna och i Ljustern, 800 kg
respektive 200 kg. Utsättning av ål i Ljustern får avvakta innan Patrik A. får garantier om
kostnadsersättning.
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§ 16

Övriga frågor
Angeltävling i Nisshyttan på långfredagen 2 april. Samling vid bystugan 07:00, avgift 60
kr/person eller 100 kr lag, max 10 don. Ulf Lj. sköter annonsering.

§ 17

Ev. styrelsemöte innan Fiskestämman samt mötets avslutande. Beslutades att inget
styrelsemöte hålls före stämman. Mötet avslutas av ordförande Ulf Lj.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 20

2010:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Anders Norman
Ulla Karlmats

Datum
Tid
Plats

2010-06-16
18:00
Säters Stadshotell

Åke Berg
Tore Fahlholm
Sven Andersson, adjungerad

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport/budgetprognos. Anders N. meddelade att endast små förändringar
skett i budgeten sen förra mötet. Pengar från fiskekortförsäljningen är på väg in.
2. Bidrag till årets ålutplantering. Ålutplanteringen beräknas till 25 875 kronor i år,
billigare än i fjol. Inget förhandsbesked om bidrag har kommit från länsstyrelsen,
Ulf L. kontaktar länsfiskekonsulent Ulf Pierrou.
3. Summer Camp 2010. Föreningen sponsrar fiskekort i ädelfiskesjöarna, 40 kronor
per person (istället för 80 kronor).
4. Fiskutplantering 2010. Pga av att fiskodlingen förlorat 1,5 ton öring (trasiga kassar) måste utplanteringen flyttas fram. Ulf L. kontaktar fiskodlingen och hör
när/om vi kan få fisk och utifall ingen fisk kan levereras om de kan rekommendera någon annan fiskodlare som har öring.
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§6

Fisketavlor, aktuella placeringar. Det saknas några tavlor på platser där sådana satts upp,
Sven A. har några nya skyltar hemma, Ulf L. sätter upp ett par nya skyltar. Åke B. påtalar
att skylt som visar var fiskekort kan köpas är dålig, Anders N. fixar en ny skylt.

§7

Avtal om arrende av Ljusterån i Säterdalen. Ulf L. har skrivit avtal med arrendatorn: Lars
Johannisson.

§8

Nya fiskekort
1. Tryckning ska ske av nya fiskekort, de gamla börjar ta slut. Åke B. tycker att det
skulle finnas ett särskilt kort för ädelfiske, då det framkommit fusk med nuvarande kort. Ulf L. föreslår att fliken som köparna av ädelfiskekort ska lägga i lådan
placeras inåt blocket (istället ytterst, som nu).
2. Diskuterade SMS-fiskekort och betalning av fiskekort via Internet. Ulf L. har varit
i kontakt med ett företag (iFiske) som erbjuder denna tjänst. Bekvämt och enkelt
men SMS-fiskekortet är en kostnadsfråga då teleoperatörerna tar bra betalt (för
närvarande 28 % per kort). Beslutade att Ulf L. ska fortsätta att utreda möjligheter
med SMS- och Internet-fiskekort.

§9

Fiske- och verksamhetsplan 2010 (5 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekvatten kring Ljustern.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.
3. Öring- och ålutsättning 2010 (800 kg öring i ädelfiskesjöarna samt 200 kg öring).
Reservation om ålutsättning i Ljustern tills garantier om ersättning bekräftas.
4. Eventuell utplantering av gös i Dalälven (samarrangemang med övriga FVOF: ar).
5. Iordningställande av nytt rymningsskydd vid ädelfisksjöarna i Nisshyttan.
Diskuterade vandringshindret vid Björshyttsjön. Åke B. har mycket jobb med att
hålla fiskgallret rent. Anders N. tar kontakt med Transportstyrelsen angående
möjligheten att flytta rymningsskyddet till vägtrumman. Styrelsen träffas vid
Björshyttsjön tisdag 6 juli kl. 08.00 för att bilda sej en uppfattning på plats.

§ 10

Inga övriga frågor

§ 11

Nästa styrelsemöte
Inget datum bestämdes, Ulf L. kallar till möte i höst. Däremellan träffas styrelsen vid
Björshyttsjön den 6 juli 2010 kl 08:00.

§ 12

Ulf L. avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 21

Datum
Tid
Plats

2010:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats

2010-11-10
18:00
Säters Stadshotell

Anders Norman
Patrik Andersson

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport/budgetprognos. Anders N. meddelade att behållningen är 5 000: mer nu jämfört med fjolåret, totalt 87 000: -. Pengar från fiskekortförsäljningen är
på väg in. Bidrag för ålutsättning har ännu inte kontoförts. Anders N. har varit i
kontakt med Ulf Pierrot (lst) och bidraget betalas ut i slutet av november. Ädelfiskekorten har inbringat 70 000: -, öring har utplanterats för 60 000: - (kostar 80:
-/kg), årskorten har inbringat 18 000: -.
2. Ål- och öringsutsättning 2010. 800 kg öring har utplanterats i ädelfisksjöarna samt
200 kg i Ljustern. Ingen ål har satts ut i år.
3. Diskussion om ålutsättning för 2011. Ska vi fortsätta att sättas ut ål, eller ska vi
istället utplantera annan fisk/kräftor, som t ex gös? Patrik A. föreslår gösutsättning mellan kraftverken (Gustafs och St Skedvi). I så fall måste Säters FVOF utverka tillstånd från St Skedvi FVOF att få fiska på aktuell älvsträcka, i nuläget har
vi bara tillstånd till fiske kring Långhagsforsen. Patrik A. pratar med Ulf P. om
möjligheten att utplantera annan fiskart. Så länge inget bättre utsättningsalternativ
framkommer fortsätter vi med ålutplanteringen.
4. Resultat från provfiske efter kräftor. Anders N. har provfiskat i Gessån – ingen
fångst, Ulf Lj. har provfiskat i Ljusterån och fångat några signalkräftor (!), Patrik
A. har hört att det ska finnas signalkräftor i sjön Gessan.
5. Nya reviderade fiskepärmar. Ulf Lj. har uppgraderat alla fiskepärmar.
6. Stöld av fiskepärm och fiskekort. En fiskepärm tillika fiskekort har blivit stulna
vid ett inbrott på Dalkullans Motell.
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7. Leader-projekt om Ljustern. Projektet syfte är att lyfta fram och tillgängliggöra
Ljustern som en attraktiv plats för säterbor och besökare. För fisket del finns bl a
idéer om fiskebryggor och utmärkning av risvålar. Föreningen har utfäst sig att
bidra med 100 000: - i form av arbetsinsatser. Dessa fördelas mellan nedlagt arbete för hemsidan och utsättning av risvålar till kommande vårvinter.
Risvålar behövs även i ädelfisksjöarna då detta sannolikt skulle öka reproduktionen av matfisk för öringen. Anders N. föreslår att matfisk stödutplanteras i ädelfiskesjöarna, Anders har möjlighet att fånga lekande vitfisk i Gessån som därefter
kan utplanteras.
8. Hemsidan. Ulf Lj. har varit i kontakt med lärare i grafisk teknologi (Falun/Borlänge Högskola) för intresseanmälan om någon elev vill arbeta med hemsidan i
form av ett examensarbete.
§6

Fisketavlor. Ulf Lj. har renoverat några fisketavlor.

§7

Distribution av nya fiskekort. Ulf Lj. delade ut kartonger med nya fiskekort för vidare
distribution.

§8

Fiske- och verksamhetsplan 2010 (5 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekvatten kring Ljustern. Ej utfört.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter. Den nya
hemsidan kommer att länkas till olika turistsidor, t ex "Visit Dalarna", en
länstäckande sida för turism.
3. Öring- och ålutsättning 2010 (800 kg öring i ädelfiskesjöarna samt 200 kg öring).
Reservation om ålutsättning i Ljustern tills garantier om ersättning bekräftas.
Uppfyllts: 800 kg öring i ädelfisksjöarna samt 200 kg öring i Ljustern har utplanterats. Pga oklar finansiering har ingen ålutsättning gjorts detta år.
4. Eventuell utplantering av gös i Dalälven (samarrangemang med övriga FVOF: ar).
Patrik A. ansvarar för kontakter med länsstyrelsen och St Skedvi FVOF.
5. Iordningställande av nytt rymningsskydd vid ädelfisksjöarna i Nisshyttan. Ej utfört (Åke B. var inte på mötet varför information om projektet uteblev).

§9

Inga övriga frågor

§ 10

Nästa styrelsemöte. Inget datum bestämdes, Ulf Lj. kallar till möte senvinter/vår 2011.

§ 11

Ulf Lj. avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare
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