
150711 Ordinarie fiskestämma Ryggens FVOF.

Närvarande: Enligt separat lista.

§1 Valdes Stig Ericson till stämmoordförande.

§2 Valdes Hans Johansson och Dan Lindblom till justeringsmän och rösträknare.

§3 Valdes Mats O Morell till mötessekreterare.

§4 Cirkulerades närvarolista.

§5 Upplästes och godkändes dagordning.

§6 Befanns mötet vara stadgeenligt utlyst.

§7 Föredrogs kassa och verksamhetsrapport samt revisionsberättelse.

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§9 Beslutades att bibehålla styrelse och övriga arvoden, nämligen fritt fiske för styrelsen, 
revisorer, valberedning samt suppleanter till dessa. Dessutom kontant ersättning till 
kassören om 999 kronor.

§10 Valdes Lars Samuelsson till föreningens ordförande. Valdes Mats O Morell, Sven Kock 
och Erik Wänn till styrelsemedlemmar på en tid av två år, samt Mikael Lindström som 
suppleant på en tid av två år.

§11 Valdes Per Häggberg och Göran Halvarsson till ordinarie revisorer med Per Nordahl 
som suppleant.

§12 Valdes Urban Eriksson, Anders Wahlström och Johan Andersson till valberedning med 
Eriksson som sammankallande.

§13 Inga motioner har inkommit. Styrelsen informerade att det finns en face book grupp 
som kan nås via föreningens hemsida.
Styrelsen har för avsikt att under hösten inplantera öring i Ryggensjön under 
förutsättning av vederbörliga tillstånd från LST.
 Uppmanades till att försöka reducera antalet tusenbröder i sjön, till glädje för 
kvarvarande fiskar och inte minst kräftorna.
Uppmanades till att fylla upp befintliga syren, samt att fortsätta bygga gömslen för 
kräftorna. Ett antal pannor finns att hämta hos Lars Samuelsson.
Meddelades att LST sommaren 2014 gjort vattenprov i sjön. Efter förklaring kan 
konstateras att Ryggensjön har utmärkta värden. Hur tillståndet är i övriga sjöar inom 
området är oklart, styrelsen har för avsikt att med enklare medel själva kontrollera 
tillståndet av bl.a PH värde och alkalinitet.
Utreds möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt sälja fiskekort online.
Fortsatta nyheter och meddelanden kommer att publiceras på hemsidan och via 
facebook.

§14 Kritik riktades mot styrelsen avseende inplantering av öring i Ryggensjön. Några  
alternativa förslag uteblev dock.

§15 Föredrogs och godkändes styrelsens budgetförslag.

§16 Beslutades lägga upp föreningens stadgar på hemsidan.
Diskuterades minkproblemet. Rolf Karlsson ansvarar för föreningens fällor.



§17 Beslutades att 2016 års kräftfiske sker den 12 augusti kl 1700. Ett eventuellt andra fiske
i september meddelas via hemsida och face book när årets fiske utvärderats.

§18 Stämmoprotokoll anslås på föreningens anslagstavlor efter årets kräftfiske, på hemsida 
och facebook samt hos alla styrelsemedlemmar.

§19 Ordföranden förklarade 2015 års fiskestämma avslutad.
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