
140719 Fiskestämma Ryggens FVOF
Närvarande: Enligt separat deltagarlista.

§1 Valdes Örjan Eriksson till mötesordförande.
§2 Valdes Anders Jönsson och Anette Dahlin till justeringsman/kvinna 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 verksamhets och revisionsberättelser.
§8 Beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.
§9 Beslöts bibehålla förhandenvarande ersättningar till styrelse, revisorer, valberedning

och suppleanter till dessa, nämligen fritt fiske, samt ytterligare 1000 kronor till kassören

§10 Valdes Lars Samuelsson till ordförande för ett år.
Valdes Hans Olofsson och Örjan Eriksson till ordinarie ledamöter på två år.

             Valdes Erik Wänn till ordinarie ledamot på ett år. Valdes Mikael Lindström till suppleant på ett
år, samt Stig Ericson som suppleant på två år.

§11 Valdes Per Häggberg och Göran Halvarsson till revisorer, samt till suppleant för dessa,
Per Nordahl.

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

§13 Påmindes om att all information som kommer styrelsen till del läggs ut på hemsidan.

§14 Diskuterades traditionsenligt vattennivån, tillika konsekvenserna därav längre ner
I systemet. Informerades om Länsstyrelsens problem att komma i kontakt med Håbo
Kraft och det vite som utfärdats.
Informerades att det under hösten kommer att ske ett provfiske av kräftor i Sågån och
Ålängen.

§15 Föredrogs och godkändes budgetförslag.

§16 Fråga uppkom om någon tjuvfiskare infångats, men endast mindre incidenter kan
rapporteras.
Att skicka ut inbetalningskort på fiskekort till fastighetsägare bedöms administrativt
ogenomförbart.
Diskuterades en eventuell kommande inplantering, och i så fall var. Meddelades att
Ingen inplantering av ädelfisk kommer att ske i år.
Uppmanades återigen medlemmarna att skapa gömslen för kräftorna, mata, och i övrigt
sörja för en god miljö för våra kära klobevuxna vänner.
Påmindes om vikten av att till styrelsen insända fångstrapporter, inte bara av öring utan
Även av ädelfisk eller annan stor och intressant fisk.
2015 års kräftfiske får ske en dag den 7 augusti kl 1700.

§17 För att undvika förvirring kommer årets stämmoprotokoll att anslås efter årets
kräftpremiär.

§18 Ordföranden förklarade 2014 års fiskestämma avslutad.
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