FVO verksamheten 2017

DammånsFVO
Årsmöte på Ågården söndag den
29 April 19:00

DammånsFVO fiskestämma

Dammåns FVO fiskestämma
Dagordning
1. Öppnande.
2. Val av ordförande av stämman.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Val av sekreterare.
5. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
6. Fastställande av dagordning.
7. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
8. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.Ersättning till styrelsen och revisorerna.
11.Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter.
12.Val av revisorer.
13.Val av valberedning.
14.Framställningar från styrelsen och motioner ifrån medlemmar.
15.Fråga om fiskets vara och bedrivande (fiskeplan) under kommande
verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
16.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat med förslag till belopp för
fiskerättsbevis.
17.Fiskeregler nya fiskekortet.
18.Beslut om att ta ut kontrollavgift för överträdelser av Fvots bestämmelser.
Enligt nya LoFo. Avgift beslutas av styrelsen.
19.Fiskevattenägarförbundets årsstämma
20.Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
21.Övriga frågor.
22.Avslut.

Dammåns FVO årsmöte 2018-04-29

1. Sören Eriksson öppnar mötet i Ågården 19:00

2. Val av ordförande av stämman
Stämman valde Willy Granlöv

3. Val av två justerare tillika rösträknare
Stämman valde Per Gunnar Olsson och Svante Karlsson

4. Val av sekreterare
Stämman valde Sten-Erik Edlund

5. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
Närvarolistan skickas runt och godkänds som röstlängd om röstning blir aktuellt.

6. Fastställande av dagordning
Stämman beslutade godkänna dagordningen oförändrad.

7. Frågan om kallelse till stämman skett stadgeenligt
Styrelsen informerar att kallelse varit i ÖP och LT
Stämman beslutade att godkänna kallelse.

8. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse följer med dagordningen så att alla har
möjlighet att läsa igenom och ställa frågor.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

10. Ersättning till styrelse och revisorerna
Beslutas ligga kvar på samma nivå som föregående år dvs.
15 000 att fritt fördela inom styrelsen samt 300 kronor i fast sammanträdesersättning per
person. Revisorernas ersättning 500 kronor per person. Reseersättning utgår med ej
skattepliktigt belopp 18:50 kronor per mil.

11. Val av styrelseorförande samt övriga styrelseledarmöter
Valberedningens förslag.
Anna-Lisa Hoflén som ordförande för 1 år.
Och Roger Staaf som styrelseledamot 2 år.
Omval på 2 år

1 år kvar

Halvar Montelius
Kurt Öwre

Roland Jonsson
Lasse Albertsson
Sten-Erik Edlund

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

12. Val av revisorer
Valberedningens förslag är omval på Tommy Carlsson och Ingemar Eriksson.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
13. Val av valberedning
Stämman beslutar att välja in Per Gunnar Olsson för att ersätta Roger Staaf och Robert
Magnusson. Svante Karlsson, sitter kvar.
14. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
Robert Magnusson har lämnat in en motion om att utdelningen till skifteslagen skall grundas
skifteslagens andelstal i fiskevårdsområdet.
Stämman avslog motionen med svar att styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till
nästkommande årsmöte.
Conny Elf har lämnat in motion om nya regler av Intervallsfångst/fönsteruttag i samtliga
vatten utom Dammån med ett uttag på max 3st fiskar 25-40 och slopa maskförbud.
Stämman avslog detta då det redan togs upp på årsmötet ifjol med slopat mått och slut på
maskförbud i dessa vatten men styrelsen får i uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen ta
fram nya regler då ny information framkommit med hjälp av fiskeräknaren i Bastuån.
15. Frågan om fiskets vara och bedrivande(fiskeplan) under kommande
verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse
Detta enligt styrelsens fiskeplan som följer med dagordningen
Stämman beslutar godkänna fiskeplan 2018.och även fiskeräknaren som flyttas till Alvarsån
med hjälp av Länsstyrelsen.

16. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat med förslag till belopp för fiskerättsbevis
Samma förslag till höjning som ifjol godkändes av stämman godkändes även i år. Dvs!
För 2018 slås fast att en höjning bör ske, 3 förslag läggs fram och med hjälp av omröstning
blir det följande utslag. Årskort 1200 kronor samt medföljare 100 kronor. Veckokort 500
kronor och 130 kronor per dygn. fiskerättsägarbeviset blir oförändrat 25 kronor.

17. Fiskeregler för nya fiskekortet
Ta fram nytt förslag till nya korten beställs och presentera på årsmöte.

18. Beslutande om att ta ut kontrollavgift för överträdelser av Fvots bestämmelser.
Enligt nya LoFoAvgift beslutas av styrelsen
Beslutas att styrelsen har rätt att ta ut avgift på satta regler på 500 kronor.

19. Fiskevattenägareförbundets årsstämma
Styrelsen får själv utse lämplig ledamot.

20. Meddelande om när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
15 Maj på Allhuset och protokollet läggs även upp på Fishersguide.se.

21. Övriga frågor
Inga

22. Avslutande av stämman
Anna-Lisa avslutade årets stämma och tackar av Willy Granlöv

Sekreterare
Sten-Erik Edlund

Justerare
Per Gunnar Olsson

Justerare
Svante Karlsson

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Dammåns FVO lämnar följande berättelse över verksamheten 2017.
Vandringskontrollen har utförts i början av juni tom 15/9 sedan fri passage. Under
2017 har det passerats 948 stycken fiskar. Medelvikten var på 1,76 kg så det har
ökat tre år i rad från 2014 (1,51) och 2015 (1,66) 2016 (1,75). Trappan har skötts av
en entreprenör och det har fungerat jättebra. Fisktrappan hade 3278 besökare
under 2017 vilket är ungefär där vi brukar ligga.
Fiskebevakarnas redogörelse: Fisketillsyns har skett vid 18 separata tillfällen av en
total av 30 H, av samtliga personer som kontrollerats har ett antal fiskare ej haft
fiskekort, dock har det utfärdats varningar och avhysning. ej polisanmälning.
Röjning av stigar har gjorts vid Enjan på båda sidor av ån.
Fiskeutsättning har under sommaren bestått av 600st storboströmsöring i
Häxås och Tårrisbutjärn.
Fiskekortsförsäljningen har ökat något under 2017.
Styrelsen har haft fyra möten under året.
Styrelsen har under året färdigställt dom 3st vindskydd som sattes upp 2016 samt
kompletterat med dass.
Länsstyrelsen har under året satt upp en vandringskontroll vid Bastuån som delar av
styrelsen hjälp till med kontroll och lövrensning vid.

Hallen, April 2018.
Styrelsen

Fiskeplan 2018
1. Möten om utvecklingen av fisketrappans framtid.
2. Premiering av minkfångst med 300 kr/st.
3. Utsättning av fisk (ej i tjärnar med riklig förekomst av gädda).
4. Intensifierad fiskebevakning.
5. Fokus på fortsatt röjning av stigar mm.
6. Framtagning av nya fiskekort och folder om fiske i Dammån.

REVISIONSBERÄTTELSE för 2017

Undertecknade som utsetts att granska Dammåns Fiskevårdsområdes räkenskaper får härmed
efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.
Vi har tagit del av föreningens räkenskaper. De är förda med ordning och reda och då skäl till
anmärkning ej föreligger föreslår vi att styrelsen och kassören beviljas ansvarsfrihet för den
tid som revisionen omfattar.
Överhallen den 22 April 2018

.............................................................
Ingemar Eriksson

............................................................
Tommy Carlsson

RESULTATRÄKNING 2017

