130720 Protokoll vid Fiskestämma Ryggens FVOF
Närvarande 11 personer.
§1

Vice ordförande Örjan Eriksson förklarade 2013 års fiskestämma för öppnad.
Valdes Per Häggberg till mötesordförande.

§2

Valdes Anders Ekwall och Urban Eriksson till justerare och rösträknare.

§3

Valdes Mats O Morell till mötessekreterare.

§3a

Hölls tyst minut för Simon Stenberg som under sommaren 2012 hastigt avlidit.

§4

Cirkulerades närvarolista tillika röstlängd.

§5

Upplästes och godkändes dagordning.

§6

Befanns stämman vara stadgeenligt utlyst.

§7

Föredrogs verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9

Beslutades bibehålla nuvarande ersättningar till styrelse och övriga
funktionärer, nämligen fritt fiske för styrelse, suppleanter, revisorer och deras
suppleanter, samt ytterligare 1000 kronor till kassören.

§10

Valdes Lars Samuelsson till ordförande. Valdes Sven Kock, Mats O Morell och
Rolf Karlsson till ordinarie ledamöter för en tid av två år. Valdes Erik Wänn till
styrelsesuppleant för en tid av två år. Valdes Per Häggberg och Göran
Halvarsson till ordinarie revisorer samt PO Nordahl till suppleant.

§11

Valdes Urban Eriksson, Anders Wahlström och Johan Andersson till
valberedning. Sammankallande utses av beredningen själva.

§12

Rapporterades om kommande provfiske efter kräftor i Holmsjön.
Rapporterades att Lst har begärt information av Håbo Kraft om vattenhållningen
i Ryggen
På begäran av Urban Eriksson togs till protokollet att styrelsen står bakom den
kräftförvaltningsplan som styrelsen själva arbetat tillsammans med konsult från
Hushållningssällskapet för att ta fram.
Förfrågan har inkommit från Kvarnmyrvägens vägsamfällighet avseende
utgrävning av bäcken vid Kvarnmyren vid gamla riksvägen. Uppdrogs åt Erik
Wännatt undersöka kostnader, samt om några tillstånd för detta behövs.

§13

Beslöts införa ett nytt fiskekort, nämligen ” Ortskort storfamilj” till en kostnad av
400 kronor per år. Vidare beslutades att döpa om veckokorten till ”Veckokort
familj” till en kostnad av 200 kronor per vecka.

§14

Kassören redogjorde muntligt för en budget för kommande verksamhetsår.

§15

Uppmanades de som lägger ut ris i sjön att dels använda sänke för att undvika
att riset flyter iväg med isen, och dessutom märka ut riset med en boj med
texten ”ris” eller ”syre”. Detta för att underlätta fisketillsyningsmännens arbete.

§16

Beslutades att kräftfisket 2014 får ske under ett dygn med början den 15
augusti kl 1700. Gällande minimimått 9 centimeter.
Styrelsen har för avsikt att återkomma med information om en eventuell extra
dag efter att utvärdering av 2013 års extradag har gjorts.

§17

Protokoll finns tillgängligt inom 14 dagar på anslagstavlor, hos
styrelsemedlemmarna samt på hemsidan.

§18

Ordförande Per förklarade fiskestämman avslutad.
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