Husby Hedemora Fiskevårdsområdesförening

PROTOKOL
Fört vid ordinarie årsmöte med Husby-Hedemora Fiskevårdsområdesförening,
I Garpenbergs Herrgård den 8 mars 2011
§ 1. Stämmans öppnande.
Föreningens ordförande Johan Backlin, hälsade mötesdeltagarna välkomna till 2011 års fiskestämma, samt
förklarade stämman öppnad.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare.
Per-Erik Myrbo valdes till ordförande för stämman med Karl-Erik Hag som sekreterare.
§ 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Mötet utsåg Lars Håkansson och Ruben Forslund att justera dagens protokoll.
§ 4. Deltagare röstlängd.
Beslöts att upprättande av röstlängd om behov uppkommer. Deltagarlistan tecknades av 31 mötesdeltagare. I
mötet deltog också Kalle Hedin och Böril Jonsson, som gjort vår nya fiskevårdsplan.
§ 5. Kallelsen.
Kallelsen till mötet godkändes.
§ 6. Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 7. Styrelseberättelsen.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 upplästes och godkändes, varpå Bengt Johansson redovisade
ekonomin.
§ 8. Revisionsberättelsen.
Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna.
§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010
§ 10. Handhavande av vinst.
Beslöts enligt kassörens förslag att årets förlust -28 321,37 kr överförs till kommande års räkenskaper.
§ 11. Arvoden och ersättningar.
2010 års ersättningar beslöts bli följande.
Ordföranden
3500:Sekreterare
3000:Kassör
3000:Övriga styrelsemedlemmar
1000:- / person
Revisorer
500:- / "
Valberedare
200:- / "
Dagersättning vid uppdrag
300:Bilersättning
18:50 / mil

Forts.

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

år och styrelseordförande för 1 år.
1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Forts.

tillika styrelsens ordförande för 1 år.

Till ej personliga styrelseersättare väljs för 2 år.
Reijo Ylitalo
omvald
2 år
Michael Karlström
”
2 år
Patrik Arvidsson
nyvald
2 år
Carl-Johan Wedin
har kvar
1 år
Andreas Forslund
nyvald
1 år
§ 13. Val av revisorer väljs för 1 år.
Till revisorer valdes
Göran Jönsson
omvald
Bernt Arvidsson
”

1 år
1 år

Till revisorersättare väljs för 1 år.
Lars Håkansson
omvald
Ola Josefsson
nyvald

1 år
1 år

§ 14. Val av valberedning väljs för 3 år.
Till valberedare utsågs
Lasse Östberg
omvald
3 år
Ingvar Eriksson
har kvar
1 år
Arne Hag
”
2 år Sammankallande.
§ 15 Motioner
Inga motioner fanns att behandla.
.§ 16. Fiskevårdsplan, fiskets bedrivande
Johan Backlin presenterade den nya fiskevårdsplan, som Kalle Hedin och Böril Jonsson utarbetat åt HusbyHedemora Fvof, efter beställning beslutad vid föreningens årsmöte 2010. Han föreslog mötet att dagens
beslut i fiskeplanen kommer att beröra delen fiskets bedrivande och fiskekortspriserna, då denna del är den
som direkt påverkar fisket och arbetet med bevarandet av fiskbestånden. Detta anser styrelsen vara mycket
viktig då det enligt ny forskning tar ett tiotal år för ett kollapsat Gösbestånd att repa sig igen. Johan nämnde
Amungen, Brunnsjön, Hovran och Flinssjön som särskilt viktiga områden. Amungen med sitt goda
Gösbestånd , men även gös, gädda, Abborre och övriga arter med mycket goda bestånd i föreningens alla
fiskevatten skall vår nya fiskeplan värna om.
Fiskeplanen föreslår enbart dagkort i Amungen, men mötet beslöt efter diskussion att det för Amungen även
skall finnas årskort
Beslöts för Amungen att följande fiskeregler skall gälla.
Maxfångst ; 2 Gösar per dag. Gös med längdmått under 45 cm och över 70 cm återutsätts.
Gäddor längre än 80 cm återutsätts
Max 2 spön per kort och person
Huggkrok är ej tillåtet.
Angling mot gädda med traditionell krok 15 don.
Ismete 5 spön med trekrok.

Beslöts att för hela området i övrigt skall gälla.
Maxfångst av Gös; 3 per dag med längdmått över 45 cm och under 70 cm.
Maxfångst av öring 3 per dag med minimilängd 40 cm.
Gäddor längre än 80 cm återutsätts
Max 2 spön per kort och person
Huggkrok är ej tillåtet.
Fiskeförbud i Amungen gäller hela sjön inkl utlopp som markerats med skyltar, 1 maj tom 24 juni.
Brunnsjön tillåts inte angling eller fiske med andra fasta redskap.
§ 17. Fiskekortspriser
Årsmötet beslöt att följande fiskekortspriser skall gälla tills vidare.
Priserna införs omedelbart.
För hela området utom Amungen;
Årskort
365 dagar;
”
Veckokort 7 dagar
”
Dagkort
För enbart Amungen
Dagkort
För hela området med Amungen
Årskort
365 dagar

400 kr
150 kr
50 kr
100 kr
800 kr

§ 18. Kallelsen
Kallelse till nästa årsmöte skall ske med annons i Hedemora bladet och Södra Dalarnas Tidning 14 dagar
före årsmötet.
§ 19. Övriga ärenden
Fiskarna efterlyste en soptunna vid båtrampen i Myckelby.
Johan meddelade att Myckelby Byförening har kontaktats med förfrågan om strandplats för båtplatser vid
rampen i Myckelby.
Fler tillsynsmän efterfrågades.
Fiskarna önskar vägplogning till Myckelby båtramp vilket inte skett i år.
Styrelsen skall behandla önskemålen under året.
§ 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 två veckor efter stämman.
§ 21. Avslutning
Ordförande Johan Backlin överlämnade en blomsterbukett, och tackade Per-Erik Myrbo för ett bra
ordförandeskap. Varpå han tackade mötesdeltagarna för ett mycket konstruktivt möte och förklarade
årsmötet avslutat.
Dag som ovan

