Protokoll vid ordinarie fiskestämma i Ryggens FVOF 170722
Närvarande ett 15 tal personer.
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Ordföranden förklarade stämman öppnat. Valdes Stig Ericson till stämmoordförande.
Valdes Mats Sålder och Sture Larsson till justeringsmän och rösträknare.
Valdes Mats O Morell till stämmosekreterare.
Närvarolista cirkulerades.
Föredrogs och godkändes dagordning.
Befanns stämman vara stadgeenligt utlyst.
Föredrogs kassarapport, styrelse och revisionsberättelse.
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Beslöts bibehålla nuvarande ersättningsnivåer, nämligen fritt fiske för styrelse,
revisorer, valberedning, samt suppleanter för dessa. Dessutom 999 kronor till kassören.
Valdes Lars Samuelsson till ordförande för en tid av ett år, Sven Kock, Erik Wänn, Mats
O Morell till ordinarie ledamöter för en tid av två år, samt Mikael Lindström till suppleant
för en tid av två år.
Valdes Per Häggberg och Göran Halvarsson till revisorer, och Per Nordahl till
suppleant, samtliga för en tid av ett år.
Valdes Urban Eriksson, Anders Wahlström och Johan Andersson till valberedning med
Eriksson som sammankallande.
Redogjorde Lars för en del av orsakerna till det låga vattenståndet.
Föredrogs och godkändes fiskeplanen för kommande år
Föredrogs och godkändes budget för kommande år..
Uppdrogs till styrelsen att undersöka om det finns någon substans i ryktet att röding inte
äter samma mat som öringen, som enligt detta rykte skulle konkurrera om samma mat
som kräftorna.
Beslöts bibehålla gällande villkor för upplåtelsen av fisket utan någon ändring.
Rapporterade Sven från provfiske i Fäbodsjön. Förutom fyra mörtar och 14 abborrar,
fångades en öring på 8 hekto. Däremot inga kräftor.
Meddelades att Tomas Engvall vunnit fisketävlingen om årets längsta fisk med en öring
på 5,5 kilo och 780 mm lång. Ett presentkort på 300 kronor utdelas.
Styrelsen utlyser även en fortsättning med en tävling om längsta fisk under tiden 1 juli
2017 till och med 30 juni 2018.
Meddelades att föreningen kommer att inköpa ytterligare sex minkfällor, då det
förefaller som minkplågan eskalerar.
Styrelsen har under vårvintern för avsikt att förstärka och förbättra våra risvålar. Vi är
därför tacksamma för grenar och sly till detta ändamål, gärna lättillgängligt för en
fyrhjuling med kran. Ansvarig och risvålsförbättringsansvarig är Erik Wänn.
Beslutades att 2018 års kräftfiske får ske under ett dygn från den 10 augusti klockan
1700. Ett eventuellt andra datum hänskjuts till styrelsen för beslut.
Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos styrelsemedlemmar, på
hemsidan, samt på anslagstavlor omedelbart efter årets kräftpremiär.
Ordföranden förklarade stämman avslutad.
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