
RFVOF protokoll fiskestämma 120714
Närvarande ett drygt 25 tal personer.

§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Med anledning av att styrelsemedlemmen Tommy Hemgren under året avlidit, 
hölls en tyst minut till hans minne.

§3 Valdes Stig Ericson till mötesordförande.

§4 Valdes Anders Ekwall och Hans Johansson till rösträknare och justeringsmän.

§5 Valdes Mats O Morell till mötessekreterare.

§6 Närvarande enligt separat bilaga.

§7 Befanns stämman vara behörigen utlyst.

§8 Upplästes verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Godkändes och 
lades till handlingarna.

§9 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.

§10 Beslöts bibehålla gällande ersättningsnivåer, nämligen fritt fiske för styrelse, 
suppleanter och revisorer, samt 1000 kronor till kassören.

§11 Valdes Lars Samuelsson till ordförande. Valdes Örjan Eriksson och Hans 
Olofsson på två år, Rolf Karlsson på ett år till ordinarie ledamöter. Valdes 
Mikael Lindström till suppleant på två år, nyval, samt Stig Ericson till suppleant 
på två år, omval.

§12 Valdes Per Häggberg och Karl-Olov Hedler till revisorer, samt Per Nordahl till 
suppleant. Samtliga omval.

§13 Valdes Urban Eriksson och Erik Wänn till valberedning.

§14 Inga motioner har inkommit till stämman. Beslutades att i Ryggensjön 
inplantera öring till ett värde av 25000, vilket torde bli ca 400 kg. Totalt 
fiskeförbud kommer att råda från isättning till isläggningen. Tidpunkten för 
isättningen kommer att anslås på föreningens tavlor.  Beslutades att 
kräftfisket 2013 får avhållas under ett dygn från kl 1700 fredagen den 9 
augusti.

§15 Beslutades att tidigare fiskeplan skall medfölja stämmoprotokollet.

§16 Godkändes förelagd budget.

§17 Informerades om det kommande kräftprojektet, samt trafikverkets planer på en 
eventuell bangårdsutbyggnad. Medlemmarna uppmanades att lämna in 
fångstrapporter av framför allt kräftor, men även laxöring. Om det finns tidigare 



statistik från kräftfångster är utredaren angelägen att få ta del av dessa siffror. 
Informerades om studiebesök hos medlemmar i FVO i sjön Viggen och deras 
arbete med privat uppfödning av kräftor i tankar. I det fall medlem är intresserad 
av att själv pröva detta, skall detta sanktioneras av styrelsen i Ryggens FVOF. 
Informerades om att nya minkfällor finns för utlåning. Minkfälleskötselansvariga 
är Rolf Karlsson och Lars Samuelsson. Tegelpannor finns för gratis avhämtning 
vid vägen ut till Ropudden.

§18 Stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt hos alla styrelsemedlemmar, 
samt anslås på föreningens tavlor.

§19 Ordföranden förklarade stämman avslutad.
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