
Ordinarie fiskestämma Ryggens FVOF 190727

Närvarande enligt separat lista.

§1 Ordföranden förklarade stämman öppnad.

§2 Valdes Stig Ericson traditionsenligt till mötesordförande.

§3 Valdes lika traditionsenligt Mats O Morell till stämmosekreterare.

§4 Valdes Lars Carlborg och Anette Patten till justeringsmän.

§5 Cirkulerades närvarolista.

§6 Föredrogs och godkändes dagordning med tillägget om kassarapport.

§7 Befanns stämman vara stadgeenligt utlyst.

§8 Föredrogs och godkändes årsberättelse.

§9 Föredrogs bokslut och kassarapport.

§10 Föredrogs revisionsberättelse.

§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§12 Beslöts bibehålla tidigare ersättningsnivåer, nämligen fritt fiske för styrelse, revisorer, valberedning och suppleanter till 
dessa. Dessutom 999 kronor var till ordförande, kassör och sekreterare.

§13 Valdes Lars Samuelsson till ordförande.

§14 Valdes Mats O Morell, Sven Kock och Erik Wänn till ordinarie ledamöter, samt Micke Lindström till suppleant, samtliga på 
två år.

§15 Valdes Per Häggberg och Niklas Blomqvist till revisorer med Per Nordahl som suppleant.

§16 Valdes Anette Patten och Jan Johansson till valberedning.

§17 Beslutades höja priset på dagskort till 100 kronor fr.o.m. 1 januari 2020 eller tidigare vid en eventuell tidigare fiskepremiär.

§18 Risvålarna kommer att fortsätta att kompletteras. Meddela gärna Erik Wänn var det finns ris att hämta under senvintern, 
gärna lätt tillgängligt vid sjökanten.

LST tar kontinuerligt vattenprover men några resultat har ännu inte redovisats.Tillstånd för ytterligare inplantering kommer
att sökas. Planer finns på att till 2020 anskaffa ryssjor för att minska gäddbeståndet i sjön.

§19 Föredrogs och godkändes budget för 2020.

§20 Beslutades att 2020 års kräftfiske avhålls den 7 augusti kl 1700 med sedvanliga regler. Det uppdrogs åt styrelsen besluta 
om ett eventuellt ytterligare senare datum.

§21 Uppmanades åter till att rapportera fångster inte bara av kräftor, utan även övrig fisk till styrelsen eller via hemsida eller 
facebook.

Meddelades att föreningen har 16 minkfällor som normalt förvaras hos Lars. Många är utlånade och om de inte används 
uppmanas att snarast återlämna dessa till honom.

§22 Stämmoprotokoll kommer inom 14 dagar att finnas tillgängligt hos styrelsemedlemmarna, och efter avslutat kräftfiske, på 
föreningens anslagstavlor.

§23 Ordförande förklarade 2019 års fiskestämma avslutad.
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