Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 45

Datum
Tid
Plats

2018:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Leo Thorsell
Patrik Andersson

2018-02-07 (onsdag)
18:30
Säters Folkets Hus

Tore Fahlholm
Leif Eriksson, suppleant, här ordinarie
Lars-Erik Lundgren

§1

Ordförande Ulf L öppnar mötet.

§2

Inga frågor eller ärenden, dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll nr 44 upplästes och godkändes.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Ingen rapport, kassör Anders Norman frånvarande.
2. Fiskekortförsäljning 2017
Ordförande presenterade försäljningssiffrorna från iFiske och vilken statistik som
är möjlig att få ut från systemet.
3. Dalarnas vattenråd + länsstyrelsen, vattendagar i Tällberg
Ulf berättar om sin medverkan på Dalarnas Vattenråd. Alla kommuner hade
representanter som närvarade på seminariet.
4. Vattendom av dammar från Stensjön till Nedre Risshyttesjön
Ulf informerar: tidigare vattendomen på 25 år gick ut i oktober. Länsstyrelsen kan
nu göra omprövning av domen, men i praktiken kommer inget ske förrän efter den
nya vattenlagen beslutats. En proposition till riksdagen väntas komma upp 20 mars.
5. Kurs genom länsstyrelsen i att restaurera vattendrag enligt Hartijokkimetoden
Mikael Melin och Håkan Danielsson på länsstyrelsen planerar att anordna en
restaureringskurs enligt Hartijokkimetoden. Ulf förslår övre delen av Jönshytteån
som tänkbar kandidat till denna kurs, ån nedströms vägen till Aspnäs.
6. Restaurering av Dalkarlsån +Kalkgruveån
Inget har hänt sedan föregående möte.
7. Isfisketävling till stöd för rörelsehindrade barn & ungdom (RBU)
Tävlingen blev inställd på grund av för få anmälda.
8. ”Mitt liv som flugfiskare”
Gunnar Westrin kommer den 20 april till Svärdsjö och föreläser. Flyers och
information delades ut för att spridas till intresserade.
Hemsidan
Ulf får i uppdrag att ta fram ett avtal med Anders Olofsson. Förslag om ett fast årspris som
utgångsläge. Ett belopp på 6 000 kronor/år ansågs skäligt.

§5

1 (7)

§6

Gustafs Kassaförening upphör
Har föreningen andelar – och därmed ersättning att fodra – från föreningen? Vi inväntar
svar från Anders Norman.

§7

Sportlovet 26 februari 2018
Patrik kan eventuellt anordna en aktivitet till sportlovet. Han återrapporterar senast den 12
februari till Ulf om så blir fallet.

§8

Mängd fisk för utplantering 2018
Styrelsen beslutar att sätta ut samma mängd som 2017: 1 000 kg öring och 200 kg regnbåge
- Myggtjärn: 200 kg regnbåge + 400 kg öring
- Björshyttsjön: 400 kg öring
- Ljustern: 200 kg öring

§9

Från idé till vattenåtgärder – en lathund
Ulf har skrivit en lathund för hur en förening ska hantera alla tillstånd och regler kring
arbetet med vattenåtgärder. Han kommer skicka den till sportfiskarnas jurist för juridisk
kontroll. Den ska läggas upp på hemsidan, eventuellt i någon mer interaktiv version
(flödesdiagram Visio).

§ 10

Djupkarta över Ljustern
Djupkartan, snart klar. Återstår att kunna skriva ut den från datasystemet. Eventuellt kan
det också finnas upphovsrättsliga frågor som måste lösas. Patrik kollar.

§ 11

Ismete/angelfiske I Myggtjärn/Björshyttsjön respektive Ljustern
Patrik kontaktar Linda i Vikmanshyttans Sportfiskeklubb om ett eventuellt KM. Om de är
intresserade att anordna tävlingen kan de ”låna en sjö” av Säters fvof..

§ 12

Fiske- och verksamhetsplan 2017
Inget nytt sedan senaste mötet.

§ 13

Övriga frågor
Dammen vid Björshyttsjön diskuteras. Ulf skickar mail om förslag till åtgärdsbeskrivning
som Anders Bruks har tagit fram.

§ 14

Mötet avslutas/nästa möte
Nästa möte preliminärt i mitten på mars. Ulf kallar till mötet. Ordförande avslutar mötet

Justeras

Ulf Ljusteräng

Leo Thorsell

Ordförande

Mötessekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 46
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Mikael Sörhäll
Mattias Hörnvall

2018:2

Datum
Tid
Plats

2018-05-16 (onsdag)
18:00
Säters Folkets Hus

Leif Eriksson, suppleant, här ordinarie
Patrik Andersson
Daniel Holm

§1

Ordförande Ulf L öppnar mötet. Mikael Sörhäll valdes till mötessekreterare då ordinarie
sekreterare, Leo Thorsell, har fått förhinder.

§2

Till justerare för mötet, att jämte ordförande granska protokollet, valdes Mattias Hörnvall
och Patrik Andersson

§3

Inga frågor eller övriga ärenden tillades dagordningen, som godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll nr 44 upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Ingen att rapportera sedan stämman, inga faktureringar gjorda, väntar på att byte
till ny bank ska bli klar.
2. Fiskekortförsäljning iFiske
Försäljningssiffrorna från iFiske ökar men hittills ganska beskedligt.
3. Laxfisk i Nedre Dalälven - LIV
Ulf L bifogade en länk till slutredovisning av projektet som hade till syfte att
undersöka och föreslå vilka åtgärder som bör vidtas för att laxfisk ska återetableras
i Dalälvens nedre delar.
4. Länsstyrelsens elprovfiske 2018
Ulf L kommer att skicka ut meddelande till styrelsen om möjligheten att närvara på
elprovfisket i Jönshytteån. Länsstyrelsen kan i regel inte ge besked om fisket förrän
samma dag.
5. Nya bedömningskriterier om HaV:s föreskrifter
Ulf L var på ett internt möte i Jönköping anordnat av Älvräddarna med föreläsare
från Jönköpings Fiskebiologer och Erik Degerman. HaV:s föreskrifter behöver
arbetas om då flera oklarheter råder. Det finns dock en del oroande förändringar
med syfte att underlätta för vattenkraften.
6. Hemsidan
Anders Olofsson är anlitad som webbmaster sedan nyår. Årskostnaden för detta är
6 000 kronor. En förestående uppdatering av Worldpress (i dagarna) gör att
underhåll och ändringar av enskilda delar på hemsidan får vänta.
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§6

Gustafs Kassaförening upphör
Enligt f d kassör Anders Norman har föreningen inga andelar att fodra från banken, detta
eftersom föreningar inte kan äga andelar.

§7

Begränsningar för föreningens firmatecknare
Styrelsen beslutade att de på stämman utsedda firmatecknarna ordförande Ulf Ljusteräng
och Kassör Mikael Sörhäll var för sig får göra uttag och/eller transaktioner på totalt max
50 000 kronor per vecka. För större belopp krävs styrelsebeslut. Tecknande av avtal, oavsett
belopp, kräver alltid styrelsebeslut.

§8

Banktjänster med Södra Dalarnas Sparbank
Styrelsen beslutade att Ulf L och Mikael S i samråd med kontaktperson på banken får
avgöra vilka banktjänster som föreningen ska abonnera på.

§9

Återkallande av firmatecknare
Styrelsen beslutade att återkalla behörighet för tidigare kassör Anders Norman att teckna
firman. Återkallelsen berör Handelsbanken, en bank som föreningen kommer att lämna för
att istället bli kund hos Södra Dalarnas Sparbank.

§ 10

LOVA-bidrag för restaurering av Dalkarlsån m fl
Ulf L har hos länsstyrelsen ansökt om 72 000 Kronor för åtgärder i Dalkarlsån. Ulf har
också skrivit en LOVA-ansökan för kommunen avseende Polisdammen och dammen vid
Kônsten. Inget definitivt beslut är ännu fattat av länsstyrelsen, men enligt kontakt via mejl
verkar det hoppfullt för Dalkarlsån. Det är oklart om kommunen har gått vidare med
ansökan till länsstyrelsen.

§ 11

”Förmåner” för styrelsen
Ulf L skickar ut en sammanfattning av de förmåner och villkor som gäller för
styrelseledamöterna.

§ 12

Styrelsens ansvarsfördelning
I syfte att delegera styrelseuppdrag och effektivisera handhavandet av olika sysslor har
styrelsen beslutat att följande personer är huvudansvariga för nedan uppgivna områden.
• Fiskutsättningar (i nuläget Nisshyttesjöarna och Ljustern)
Patrik Andersson och Mattias Hörnvall
• Fiske-/informationstavlor
Ulf Ljusteräng och Leif Eriksson
• Sommaraktiviteter riktade till barn
Daniel Holm och Johan Landin
• Hemsidan
Webbmaster: Anders Olofsson, men alla i styrelsen har ett ansvar för att hemsidan
”fylls på” med nytt material.
Styrelsen beslutade att avvakta med ansvarig/-a för eventuella angel-/ismetetävlingar.
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§ 13

GDPR och Säters fvof
Ulf L har bett Anders O reda ut hur och på vilket sätt GDPR påverkar hemsidan som
föreningen ansvarar för. Preliminärt krävs inga större förändringar. Ulf L ska uppdatera
sidan med funktionärer, övriga åtgärder får anstå till Anders ger klarare besked.

§ 14

Fiske- och verksamhetsplan 2018
1. Riva ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån.
2. Riva ut vandringshinder vid f d polishuset och bygga omlöp vid dammluckan i
Ljusterån samt riva ut vandringshinder/iordningsställa fria vandringsvägar i
avrinningsområdet från Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster.
3. Riva ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern,
”Dalkarlsån”, enligt konsultförslag från Anders Bruks.
Vidtagna åtgärder angående pkt 1 och 3, se under § 10.

§ 15

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16

Mötet avslutas/nästa möte
Ordförande avslutar mötet. Ulf L kallar till nästa möte, inget preliminärt datum fastställdes.

Justeras

Mötessekreterare:

Mikael Sörhäll

Justerare: Mattias

Hörnvall

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 47
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Mikael Sörhäll
Johan Landin
§1

2018:3

Ordförande: Ulf

Justerare:

Ljusteräng

Patrik Andersson

Datum
Tid
Plats

2018-10-15 (måndag)
18:00
Hos Johan Landin

Lars-Erik Lundgren
Patrik Andersson

Ordförande Ulf L öppnar mötet. Patrik A valdes till mötessekreterare då ordinarie
sekreterare, Leo Thorsell, har fått förhinder.
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§2

Inga frågor eller övriga ärenden tillades dagordningen, som godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll nr 46 upplästes och godkändes.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Mikael S redovisade ekonomin. Små förändringar jämfört med fjolåret. Mikael har
handlat kontorsmaterial för kassörsjobbet, bland annat inköp av dator för 5 995 kr.
Vi har erhållit 57 000 kronor (80 %) av lst för restaurering av Dalkarlsån, resterande
del utbetalas i samband med redovisningen (totalt 72 000 kronor).
2. Fiskekortförsäljning iFiske
Glädjande att årskorten numera står för cirka halva inkomsten, men av
försäljningen kommer fortsatt merparten från fysiska kortförsäljare. iFiske ligger på
ungefär samma nivå som i fjol, det finns en vilja att öka försäljningen från iFiske.
3. Länsstyrelsen elprovfiske 2018
Resultat från årets elprovfiske finns ännu inte tillgänglig på lst hemsida. Jönshyttan
hade en mycket låg vattennivå vid provfisket, vilket sannolikt kommer att påverka
fångstresultatet.
4. Restaurering av Dalkarlsån + LOVA-bidrag för Polisdammen och Kônsten
Anders Bruks med grävare har avslutat arbetet med Dalkarlsån. En del efterarbete
återstår dock, se nedan.
5. Länsstyrelsen och fiskekarta
Länsstyrelsen håller på att ta fram fiskekartor för samtliga fvof:ar i Dalarna. De har
upprättat en ”kontaktsida” på nätet där respektive fvof kan fylla i uppgifter om
föreningens vatten och praktiska/administrativa uppgifter. Ulf L är föreningens
kontaktperson inför lst.
6. Hemsidan
Anders Olofsson administrerar hemsidan. Det finns ett önskemål att fler blir aktiva
på hemsidan, skriver korta (fiske-) notiser etc.

§5

Besiktning, efterarbete och lite städning vid Dalkarlsån
Vi samlas lördag den 20/10 kl 12:00 för att städa bort de gamla sättarna (tryckimpregnerat
virke) och skräp som finns längs arbetsområdet. Det blir också ett tillfälle att titta på nedre
partier av ån som behöver åtgärdas för att underlätta uppvandring av öring. Lekgrus
kommer att behövas tillföras till våren. Lars-Erik L undersöker var det finns att tillgå.

§6

Jönshytteån torrlagd – vad gör vi?
Viss oklarhet råder om hur nuvarande vattendom ska tolkas. Ulf L hör med Sven Björck
(Älvräddarna) om han kan vara behjälplig. Oavsett hur domen tolkas bör föreningens
ambition vara att riva bort samtliga vandringshinder längs hela avrinningsområdet, från
Stensjön till Nedre Risshyttesjön. Säters Energi kommer troligen att omfattas av det bidrag
som den så kallade ”Miljöfonden” har till sitt förfogande. Detta skulle innebära (som det
nu verkar) 85 % i bidrag, kan sedan föreningen ordna med ytterligare finansiering bör
förutsättningarna också tilltala Säters Energi.
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Länsstyrelsen har tidigare framfört önskemål om en kurs i Hartijokimetoden (se film om
metoden här http://www.fiskmiljo.se/). Dalkarlsån kan kanske vara ett lämpligt plats och
objekt att förlägga en sådan kurs på?
§7

Fisketillsynskurs planeras av Nedre Dalälven
Vi har preliminärt bokad ett par platser till en kurs som ger deltagaren ett förordnande som
fisketillsynspersonal. Johan L och Mattias Hörnvall är intresserade, finns det fler som är
villiga att delta går det säkert att ordna fler platser. Ett 30-tal är i nuläget anmälda.

§8

Tjänster från iFiske
Eftersom vår försäljning via Swish inte juridiskt uppfyller ”kvittokravet” och saknar
möjligheten att ta ut kontrollavgift samt saknar förutsättningar som ger fiskaren
upplysningar om fiskeregler och statistik om vilken typ av fiskekort som sålts bör iFiske ta
över Swish-försäljningen. Ulf L kontaktar iFiske för mer information om de kan ombesörja
vår försäljning och vad detta kostar jämfört med nuvarande försäljning.

§9

Ansvarsfördelning inom styrelsen
Punkten hänskjuts till nästa möte.

§ 10

Fiske- och verksamhetsplan 2018
1. Riva ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån.
2. Riva ut vandringshinder vid f d polishuset och bygga omlöp vid dammluckan i
Ljusterån samt riva ut vandringshinder/iordningsställa fria vandringsvägar i
avrinningsområdet från Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster.
3. Riva ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern,
”Dalkarlsån”, enligt konsultförslag från Anders Bruks. KLAR!

§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 12

Mötet avslutas/nästa möte
Ordförande avslutar mötet. Ulf L kallar till nästa möte, inget preliminärt datum fastställdes.

Justeras

Mötessekreterare:

Patrik Andersson

Ordförande: Ulf

Ljusteräng
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