Husby-Hedemora Fiskevårdsområdesförening

Protokoll
Protokollet är fört vid ordinarie årsmöte för Husby-Hedemora
Fiskevårdsområdesförening i Malmgården Grådö den 14 mars 2012.
§ 1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Johan Backlin hälsade alla mötesdeltagare välkomna till
årets fiskestämma. Informerade om att föreningen fyller 20 år i år och önskade att
det blir en lika bra och trevlig stämma som ifjol, med bra beslut och diskussioner.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare.

Ola Gilén valdes till ordförande för stämman, och Patrik Arvidsson valdes som
sekreterare.

§ 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Som justeringsmän och tillika rösträknare valde stämman Andreas Hjertton och
Marcus Johansson.

§ 4. Deltagare röstlängd.

Deltagarlista tecknades av och ordförande informerade om att endast
fiskerättsinnehavare har rösträtt. Upprättande av röstlängd beslöts att tas om
behov uppkommer. 25 mötesdeltagare tecknade deltagarlistan.

§ 5. Kallelsen.

Stämman beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning.

§ 6. Dagordningen.

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 7. Styrelseberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. Johan Backlin visade
upp diagram på fiskekorts försäljningen 5 år bakåt, diagrammet visat att
försäljningen på dagkort har ökar i intäkter och årskorten minskar.

§ 8. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att styrelsen har ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 10. Handhavande vinst.

Kassör Bengt Johansson visar upp att 2011 års resultat är en förlust på -1238,76 kr.
Det beslöts att förlusten överförs till kommande års räkning.
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§ 11. Arvoden och ersättningar.

För 2012 års arvoden och ersättningar beslöts att bli följande.
Ordföranden
4500:sekreterare
4000:Kassör
4000:Övriga i styrelsen
1500:-/person
Revisorer
500:-/person
Valberedningen
200:-/person
Dagersättning vid uppdrag
300:Bilersättning
18:50:-/mil

§ 12. Val av ordförande jämte övriga styrelseledamöter samt ersättare.
Till ordförande för styrelsen samt styrelseledamöter valdes följande.
Johan Backlin
Omvald 2 år
Tillika ordförande för 1 år.
Bengt Johansson
Omvald 2 år
Per-Åke Strid
Omvald 2 år
Per-Erik Björkens
Karl-Erik Hag
Anders Jönsson

Har 1 år kvar
Har 1 år kvar
Har 1 år kvar

Henrik Forslund

Har 1 år kvar men efter vilja att avgå så beslöt
stämman att Patrik Arvidsson ersätter honom. Och att
Henrik tar Patriks plats som ersättare, vilket har 1 år
kvar.

Till ej personliga ersättare valdes följande.
Karl-Johan Wedin
Omvald 2 år
Andreas Forslund
Omvald 2 år
Reijo Ylitalo
Michael Karlström
Henrik Forslund

Har 1 år kvar
Har 1 år kvar
Har 1 år kvar

§ 13. Val av revisorer samt ersättare.
Till revisorer valdes följande
Bernt Arvidsson
Omvald 1 år
Göran Jönsson
Omvald 1 år
Till ersättare valdes följande.
Lars Håkansson
Omvald 1 år
Ola Josefsson
Omvald 1 år

§ 14. Val av valberedning.

Till valberedning valdes följande.
Ingvar Eriksson
Omvald 3 år
Lars Östberg
Har 2 år kvar
Arne Hag
Har 1 år kvar Sammankallande.

§ 15. Motioner.
Den motion som hade inkommit valdes att övergå till punkten övriga frågor.
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§ 16. Fastställande fiskevårdsplan och övriga åtgärder samt om fiskets
bedrivande.

Johan Backlin berättade att den fiskevårdsplan och plan för övrig verksamhet är att
göra följande åtgärder.
-Ordna en grillplats vid Amungen med informationstavlor och återfångst
rapportering.
-Restaurera iläggningsramperna vid Husby kyrka och Viksbro med fler.
-Arbeta för att få tillstånd till byggnation av iläggningsramp vid Grådöskans
tillsammans med Hedemora kommun.
-Fortsätta utveckla hemsidan.
-Bjuda ut Kommun ledningen på Hovran för att fiska och informera om fisket och
dess betydelse för landsbygdsutvecklingen.
-Fortsätta att göra fisketillsyn i området samt i vår ordna en träff med andra
intilliggande Fiskevårdsområdes tillsyningsmän.
-Isättning av 3000 gös i Brunnsjön.
-Styrelsen ska tillsammans med Neda göra studieresa till Värmland för att få ny
kunskap och inspiration.
Detta godkändes av stämman.

Regler om fiskets bedrivande beslutades att inte ändras, vilket innebär följande.
För fiske erfordras medfört giltigt fiskekort att på anfordran visas upp för
fisketillsynsman.

För Amungen gäller följande fiskeregler
Maxfångst ; 2 Gösar per dag.
Gösar 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 med trekrok 5 spön.
För hela området i övrigt gäller följande regler
Maxfångst; 3 Gösar per dag.
Gösar 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 med trekrok 5 spön.
Maxfångst av Öring 3 per dag med minilängd 40 cm.
Fiskeförbud i Amungen
Gäller hela sjön inklusive utlopp som markeras med skyltar, 1 maj tom 24 juni.
I Brunnsjön tillåts inte angling eller fiske med andra fasta redskap.
För fisketävlingar gäller: Tillstånd för fisketävlingar utfärdas endast av föreningens
ordförande, Johan Backlin, som också utfärdar tillståndsbeviset.
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§ 17. Fiskekortspriser.
Priserna för fiskekort beslöts att bli lika som föregående år, vilket innebär följande.

Hela området utom Amungen
Årskort för markägare, gällande kalenderår - 0kr
Årskort, gällande 365 dagar (datum till datum) – 400kr
Dagkort, gällande 1 dygn - 50kr
Veckokort, gällande 7 dygn – 150kr
Hela området med Amungen
Årskort, gällande 365 dagar (datum till datum) - 800kr
Dagkort, gällande 1 dygn – 100kr
Ungdomar har fritt krok och sportfiske till fyllda 18 år

§ 18. Fastställande om kräftfiskets bedrivande.
Regler och bedrivande av kräftfiske beslöts till följande.
Kräftfiske får endast bedrivas av fiskerättsinnehavare inom skifteslaget.
Man får maximalt använda 15 stycken burar som ska vara tydligt utmärkta med
bojar som är bemärkta med namn, telefonnummer och fastighetsnummer.
Kräftfisket får endast bedrivas under perioden 1:a augusti till 30:e september.

§ 19. Kallelse till nästa årsmöte.
Kallelse till nästa årsmöte beslöts att bli i Hedemora bladet och i Södra Dalarnas
Tidning samt på Hemsidan, 14 dagar före årsmötet.

§ 20. Övriga frågor.

Den motion som hade inkommit fanns inte tillhanda och inlämnaren var inte
fiskerättsinnehavare. Det föreslogs att den inte skulle behandlas under årsmötet.
Men en annan del av stämman föreslog att den skulle behandlas ändå. Stämmans
ordförande Ola Gilén tillkallade röstning och röstlängd för närvarnade delägare
jämte ombud för delägare beslöts. 16 stycken deltog i röstningen. Mötet godkände
röstningen och resultat som slutade enligt följande.
14 stycken svarade Nej det vill säga att motionen inte skulle behandlas nu, men
att han får återkomma med motionen vid nästa årsmöte, år 2013.
2 stycken röstade Ja det vill säga att motionen skulle behandlas nu.

§ 21. Protokollet för stämman.
Detta protokoll skall finnas klart och justerat hos sekreterare Karl-Erik Hag
Myckelby, samt på hemsidan 14 dagar efter stämman.

§ 22. Stämmans avslutning.

Ordförande Johan Backlin tackade Ola Gilén med en blomsterbukett efter att ha
utfört mötet med bravur. Johan tackade även alla mötesdeltagare för en bra
stämma och förklarade årsmötet avslutat.

Dag som ovan
Patrik Arvidsson
Sekreterare

Ola Gilén
Ordförande

Andreas Hjertton
Justeringsman

Marcus Johansson
Justeringsman

