
Fiskestämma Ryggens FVOF 180707                                                   
Närvarande ett 20 tal personer enligt närvarolista.
§1 Ordföranden förklarade stämman öppnad.

§2 Med anledning av att en av föreningens revisorer avlidit under året, hölls en tyst minut. En 
penninggåva har avsänts till hans minne. 

§3                        Valdes Stig Ericson traditionsenligt till mötesordförande.
§4 Valdes Lars Carlborg och Anette Patten till justeringsmän och rösträknare 
§5                        Valdes Mats O Morell till mötessekreterare.
§6 Cirkulerades närvarolista/röstlängd.

§7 Föredrogs och godkändes dagordning.

§8 Befanns stämman stadgeenligt utlyst.

§9 Föredrogs styrelseberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

§11 Beslutade att samtliga i styrelsen, revisorer, valberedning samt suppleanter för dessa, har fritt 
fiske. Kassör, ordförande och sekreterare dessutom 999 kronor var i kontant ersättning.

§12 Valdes Lars Samuelsson till ordförande.

§13 Valdes Örjan Eriksson, Hans Olofsson och Rolf Karlsson till ordinarie ledamöter på två år. Valdes
Dan Lindblom till suppleant på två år.

§14 Valdes Per Häggberg och Niklas Blomqvist till revisorer, samt Per Nordahl till suppleant.

§15 Valdes Jan Johansson (sammankallande) och Anette Patten till valberedning. Uppdrogs till 
styrelsen att hitta en tredje person till detta uppdrag.

§16 Beslöts inplantera 300 kg öring av sedvanlig sort i Ryggen, samt ytterligare 100 kg i Fäbodsjön, 
under förutsättning av LST:s tillstånd. Fiskeförbud råder från inplantering fram till 25 december 
2018. 
 Kräftfiske tillåts under ett dygn från den 9 augusti 2019 kl 1700 med sedvanliga regler. 
Styrelsen återkommer om ett andra datum skall ske. Stämman förordar i så fall att även detta 
datum blir en fredag. Dock framfördes viss tveksamhet att ha ett andra datum.
Informerades om aktuellt läge på vattennivån.
Uppdrogs till styrelsen att utreda vem som har vattenrätten i Hovran. 
Tegel finns för avhämtning hos Lars Samuelsson.
Fiskekortspriserna under 2018 är enligt följande: 80 kronor per dag eller 300 per vecka för 
allmänheten, Orts/familjekort 400 per år, samt 250 kronor för fiskerättsinnehavare.

§17 Föredrogs och godkändes budget för året.
§18 Uppmanades att samla och lägga ris för avhämtning under vårvintern till förbättring av syrena i 

sjön. Lägg gärna riset lätt tillgängligt vid sjökanten!
§19 Protokoll finns tillgängligt hos styrelsen  den 23 juli, och på tavlorna efter höstens kräftfiske.
§20 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Stig Ericson Mats O Morell Anette Patten Lars Carlborg
Stämmoordförande Stämmosekreterare just man just


