Husby Hedemora Fiskevårdsområdesförening

PROTOKOLL
Fört vid ordinarie Årsmöte med Husby-Hedemora
Fiskevårdsområdesförening,
I Örängarnas IOGT lokal den 10 mars 2010

§ 1. Stämmans öppnande.
Föreningens ordförande Johan Backlin, hälsade mötesdeltagarna välkomna till 2010 års fiskestämma,
önskade en trevlig stämma med bra beslut, samt förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare.
Leif Hedlund valdes till ordförande för stämman med Karl-Erik Hag som sekreterare.

§ 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Mötet utsåg Andreas Hjertton och Roger Gruvsjö att justera dagens protokoll.

§ 4. Deltagare röstlängd.
Deltagarelista tecknades av, varpå beslöts att upprättande av röstlängd om behov uppkommer. Deltagarlistan
tecknades av 25 mötesdeltagare

§ 5. Kallelsen.
Kallelsen till mötet godkändes.
§ 6. Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 7. Styrelseberättelsen.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 upplästes och godkändes, varpå Bengt Johansson
meddelade att redovisning för ekonomin fanns tillgänglig för fiskerättsägare.
§ 8. Revisionsberättelsen.
Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna.
§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009
§ 10. Handhavande av vinst.
Beslöts enligt kassörens förslag att årets vinst 51 590;70 överförs till ny räkning.

Fortsättning

Fortsättning

§ 11. Arvoden och ersättningar.
2010 års ersättningar beslöts bli följande.
Ordföranden
Sekreterare
Kassör
Övriga styrelsemedlemmar
Revisorer
Valberedare
Dagersättning vid uppdrag
Bilersättning

3500:3000:3000:1000:- / person
500:- / "
200:- / "
300:17:- / mil

§ 12. Val av styrelse och ersättare för 2 år och styrelseordförande för 1 år.
Till styrelsen valdes
Johan Backlin
Bengt Johansson
Per-Åke Strid
Per-Erik Björkens
Karl-Erik Hag
Anders Jönsson
Henrik Forslund

omvald
”
”
har kvar
”
”
”

2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

tillika styrelsens ordförande för 1 år.

Till ej personliga styrelseersättare väljs för 2 år.
Reijo Ylitalo
Michael Karlström
Carl-Johan Wedin

har kvar
”
omvald

1 år
1 år
2 år

§ 13. Val av revisorer väljs för 1 år.
Till revisorer valdes
Göran Jönsson
Bernt Arvidsson

omvald
nyvald

1 år
1 år

Till revisorersättare väljs för 1 år.
Lars Håkansson
Kurt Gruvsjö

omvald
"

1 år
1 år

§ 14. Val av valberedning väljs för 3 år.
Till valberedare utsågs
Lasse Östberg
Ingvar Eriksson
Arne Hag

nyvald för
har kvar
omvald

1 år
2 år
3 år Sammankallande.

§ 15 Motioner
Inga motioner fanns att behandla. Undertecknad uppdrogs att ta fram tillsynens motion som inlämnades för
sent till årsstämman 2006 för presentation vid nästa årsstämma.

fortsättning.

Fortsättning
.§ 16. Fiskevårdsplan, fiskets bedrivande
Johan Backlin redogjorde för styrelsens beslut att anlita Nedre Dalälven AB:s Kalle Hedin och Böril
Jonsson, Allumite Konsult AB, att tillsammans ta fram planen. Han pressenterade offerten för arbetet som
föreningen erhållit från dem, vilken presenterar utförande av en ”Enkel och praktiskt inriktad fiskeplan för
Husby-Hedemora Fvof.” Den i offerten pressenterade kostnaden för planen är 81 250 kr. Stämman godkände
styrelsens handlande i frågan och gav enhälligt styrelsen fullmakt att gå vidare med planen enligt den
erhållna offerten. Offerten biläggs protokollet.
Stämman beslöt att i samarbete med Avesta Fvof sätta ut insjööring i älven i sommar, styrelsen fick i
uppdrag att bestämma mängden fisk som skall sättas ut.
Beslöts att fiskeförbudet i Amungen skall införas även denna sommar 2010, med samma tidsperiod och
omfattning som tidigare år.
Beslöts att fiskeförbudet sommaren 2011, skall omfatta hela Amungen med totalt fiskeförbud, med samma
tidsperiod. Under detta år skall samordning med Turistbyrån verkställas för ett undvika problem med deras
turistinformation om fiske.
Johan Backlin berättade vad som skett angående bildandet av föreningen ”Brunnsjöns Vintervänner” och
problemet att kombinera deras aktiviteter med fisket. Styrelse har övervägt att utarrendera fisket till deras
förening under den tid det är is på sjön. Mötet beslutade att avtal skall skrivas med Brunnsjöns Vintervänner.
Beslöts dock att det avtal som kommer att tecknas skall gälla endast ett år i taget.

§ 17. Fiskekortspriser
Beslöts om oförändrade fiskekortspriser.
Fiskerättsägarekort
(Kalenderår) 0 kr
Årskort för allmänheten
( 365 dagar) 300 kr

Veckokort
Dagkort

100 kr
30 kr

§ 18. Kallelse
Kallelse till nästa årsmöte skall ske med annons i Hedemora bladet och Södra Dalarnas Tidning 14
dagar före årsmötet.
§ 19. Övriga ärenden
Roger Gruvsjö undrade om inte hans påkallade utryckning för att kolla de Baltiska fiskarna i Amungen bör
betraktas som uppdrag som berättigar honom ersättning. Frågan var ny, men ansågs befogad, varför det
överläts åt styrelsen att besluta om förfarandet vid sådana tillfällen, där tillsyn kallas till utryckning.

§ 20. Protokollet
Detta protokoll skall finnas klart och justerat hos ordf. Johan Backlin Kloster, kassör Bengt Johansson
Jönvik och sekreterare Karl-Erik Hag Myckelby samt i Hemsidan tre veckor efter stämman.

§ 21. Avslutning
Ordförande Johan Backlin överlämnade en blomsterbukett, och tackade Leif Hedlund för att han ännu en
gång svingat klubban med bravur, och förutskickade en önskan om att han även ställer upp vid nästa
årsstämma.
Därpå tackade han mötesdeltagarna för visat intresse och ett trivsamt möte samt förklarade årsmötet avslutat.

Dag som ovan

Karl-Erik Hag
Sekreterare

Leif Hedlund
ordförande

Anders Hjertton
justeringsman

Roger Gruvsjö
justeringsman

