Protokoll fört vid Åsnens Fiskevårdsförenings årsstämma den 21 mars 2016 i Kärrasand

1. Gösta Hyltén-Cavallius öppnade mötet och hälsade de 62 deltagarna välkomna.
2. Till ordförande för mötet valdes Gösta Hyltén-Cavallius.
3. Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ingvar Fransson och Börje
Petersson
4 Till att föra dagens protokoll valdes Bengt Qvistgaard.

5 Beträffande närvarande och röstlängd beslutades att närvarolista skulle upprättas och
att upprättande av röstlängd skulle anstå till dess behov uppstår.
6 Förelagd dagordning godkändes och stämmans stadgeenliga utlysning bekräftades.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse upplästes och
godkändes.
8 Ansvarsfrihet beviljades styrelse och kassaförvaltare.
9 Stämman fastställde att kostnadsersättningen till styrelsen skall vara 25 000 kronor.
Beloppet skall indexregleras. Hur ersättningen fördelas beslutas av styrelsen.
Ersättningen till revisorerna skall vara oförändrad, 500 kronor per ordinarie revisor.
10 Till styrelseordförande för ett år valdes Gösta Hyltén-Cavallius. De av respektive
skötselområde valda styrelserepresentanterna är:
Norra området

Personlig suppleant

Gösta Hyltén-Cavallius

Martin Eriksson

Magnus Karlsson

Andreas Friman

Jan-Åke Olastuen

Allan Hellberg

Södra området
Gösta Johansson

Lars-Erik Marcusson

Börje Svensson

Karl-Gustav Haraldsson

Bengt Qvistgaard

Bo Ursberg

Östra området
Börje Sigfridsson

Sven Hellberg

Leif Andersson

Gösta Karlsson

Lennart Söder

Vilhelm Terling

11. Till ordinarie revisorer valdes Bo Ursberg och Krister Pålsson med Greger
Leijonhufvud och Arne Johansson som suppleanter.
12. Till valberedning valdes Frank Lundin sammankallande, Bo Ursberg och Leif Edvardsson.
13. Stämman behandlade förslag från skötselområdena och styrelsen enligt nedan.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Stadgeändringar: Föreningens förslag till stadgeändringar godkändes av stämman
med två små ändringar. § 6 långrev utgår i för sportfiske tillåtna redskap. § 9 i första
stycket angiven procent 1% ändras till 2%.
Extra stämma: För fastställande av stadgeändringarna hålls extra stämma den 11
april 2016 klockan 17.30 i Bygdegården, Kärrasand. Skall annonseras.
Kortpriser : inga förändringar
Regler: Deltagare som inte redan har fiskekort betalar 100:- vid deltagande i
fisketävling. Ingen kostnad för deltagande i metnings-och pimpeltävling.
Fångad spegelkarp får tas upp.
Minkpremie: 300:-/mink
Bussutflykt: Anordnas till Öresund 20 eller 27 augusti. Kommer att annonseras.
Kräftfiske: Tillåtet för fiskerättsägare 5/8-11/9. Min mått 10 cm.
Djupkarta: Fältarbetet för djupkartan påbörjas denna vår och kartan skall vara klar
tidig vår 2017. Möte med Myrica den 11 april kl. 18.00 i kärrasand.
Fiskekortsförsäljning: Förutom traditionell försäljning säljs allt fler kort på nätet.
www.ifiske.se
Skyddsjakt: Länsstyrelsen medger ingen skyddsjakt.
Fisketillsyn: Föreningen förlänger samarbetet med Åsnentillsynen ett år och planerar
att dessutom ta hjälp av ett antal sportfiskare som har genomgått utbildning som
tillsynsmän. Styrelsen kommer att närmare konkretisera detta uppdrag vid ett
planerat möte den 11 april kl.19.30.
Maskstorlek: Föreningen rekommenderar att maskstorlek på min. 65 mm vid gös-och
gäddfiske.
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•
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14.

Markering av nätkoppel: Föreningen rekommenderar att nätkoppel förutom
ändmarkeringar förses med bojar på var 60 m. Föreningen säljer vakare+ boj för
subventionerat pris 100:-/ vakare + boj. ( Gösta Johansson 0477/ 21000)
Gösfiskeförbud: hela maj månad.
Arrende Torne: Föreningen förlänger arrendet 1 år.
Provfiske: Norra området provfiskar denna sommar. 4 nya provfiskenät har köpts in.
Fiskutsättningar 2016: Skötselområdena har beslutat om utsättning av ålyngel för
tillsammans 230 000 konor. (södra 90 000, östra 90 000 och norra 50 000 kronor)
Budget: Styrelsens förslag godkändes med viss justering. (ersättning till styrelse)

15.
Motioner: Inkommen motion daterad 27 febr. gällande införande av begränsning av
fiskeägarnas rätt till fiske på eget vatten. Motionen avslogs i sin helhet.
16.

Övriga frågor: Inga.

17.

Beslutades att kostnaderna för stämman betalas av föreningen.

18.

Detta protokoll finns tillgängligt hos Bengt Qvistgaard, Hulevik och Gösta HylténCavallius, Sunnanvik f o m 1 april 2016.

19.

Ordföranden avslutade mötet och inbjöd till en smaklig måltid levererad av Villa Vik.

Vid Protokollet:

Justeras:

Bengt Qvistgaard

Gösta Hyltén-Cavallius

----------------------------------
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Bengt Qvistgaard

Gösta Hyltén-Cavallius
Ingvar Fransson

Börje Petersson
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Ingvar Fransson

Börje Petersson

