Styrelsemöte i Åsnens Fvof kommunhuset i Tingsryd 13 aug. 2018
Närvarande: Mikael Jeansson, Greger Leijonhufvud, Leif Edvardsson, Martin
Nilsson, Allan Hellberg, Börje Svensson (Delvis), Anders Häggblad, Mikael
Gustavsson, Fredrik Turesson och Dan Nilsson
Adjungerade: Gösta Hyltén – Cavallius och Bengt Qvistgaard.
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Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dan Nilsson valdes till mötessekreterare och Leif Edvardsson till
justeringsman. Mötet godkände ändring i dagordningen att börja
med §6.
Genomgång av verksamheten med Gösta och Bengt som efter alla år
besitter djupa kunskaper om föreningen. Beslut vem som ansvarar
för fortsättningen.
Hemsidan och internetadressen ägs av föreningen och administreras
av Petter Hammarbäck. Beslut: Martin har kontakt med Petter.
Martin presenterar vilka avtal som finns med Petter på nästa möte.
Arrendeavtal ca 7 tkr med Alvesta kommun sedan ca 15 år på vatten
vid Torne bro.
I-fiskeavtal där de får 10 % provision på försäljningen 2018 hittills sålt
för 224 700 kr. Beslut: Martin Nilsson tar hand om detta och Anders
kan logga in för att få underlag till bokföringen. Anders ber dem föra
över pengarna från I-fiske varje månad för att minska beloppen de är
skyldig FVOF.
Sjökorten är framtagna av Myrica AB Anders Svanberg 070–4945482,
037015482. Beslut: Mikael gör ett avtal med Myrica eftersom kartan
är Åsnens FVOF egendom. Info@myrica..se.
Kartorna säljs av sportfiskekartor.se Marcus Udéhn 073–9596139
och digitala kartor säljs av Cityfiske i Växjö. Pengarna från
försäljningen hos cityfiske hämtas av kassören i butiken.
Åsnentillsynen sponsras med 50 000 kr per år. Skyltningen fungerar
inte på sjön, det saknas tillsyn och få utbildad på Länsstyrelsen.
Beslut: Vi aktiverar fler uppsyningsmän på varje skötselområde för
att snabbt öka tillsynen. Varje skötselområde tar tag i detta.
Långsiktig lösning utarbetas tillsammans med Länsstyrelsen. Mikael
kontaktar Länsstyrelsen.
Ålen sätts ut i de olika områdena totalt 50 000 yngel för ca 250 000
kr. Skandinavien Silver eel Helsingborg är leverantör. 042–212619,
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042–142433. Ansökan om utsättning görs på våren hos
Länsstyrelsen. En beställer för alla områden och därefter fördelas
ynglen. Beslut: Leif ansvarar för detta.
Styrelser som vi medverkat i är Mörrumsåns vatten styrelse och
Fiskevattenägarna Kronobergs Län. Håkan Söderberg en kunnig man
om Lantmäteri och fiskerättsfrågor 070–6810314, 0383–93020,
hakan.soderberg@lantmateritjanster.se.
Fiskevårdsplan överlämnades men är inte aktuell.
Fiskerättsägarförteckning överlämnades till Mikael som underlag för
det fortsatta arbetet att ta fram en aktuell fiskerättsägarförteckning
för hela sjön.
Jätsberg, Lidhem, Hackekvarn och ev. andra avvikelser i föreningen
bör förtydligas vid mötet med Länsstyrelsen. Röstetal efter yta hur
hanteras det? Länsstyrelsen vet kanske svaret?
Inga bidrag sökta i föreningen.
Provfiskenät ca 10 st och 20 kräftburar är föreningens egendom.
Underlag med koordinater, våg, mätutrustning, siktdjups mätning allt
finns hos Gösta H-C.
Inventarieförteckning saknas i skötselområdena och måste genast
uppdateras. Ordförande i varje område ansvar för detta.
Medlemskap i fiskevattenägarna ger en prenumeration som
styrelsen får samt en försäkring som ingen visste vilket skydd den
gav. Leif E ta fram underlag till nästa möte för mer info.
Ekonomin är delad i Norra, Östra, Södra och Huvudstyrelsen.
Pengarna finns i huvudsak i skötselområdena och huvudstyrelsen kan
fakturera ut proportionerligt efter storleken på respektive kassa. Vi
behöver en lista vilka som säljer fiskekort, kartor och antal som finns
ute på varje hand. Anders Kassör lägger upp ett konto för fondering
för framtida utdelning. 300 000 kr avsätts för 2017 enligt årsmötet.
Helige Å tillhör Salen men Åsnens FVOF har rätt att kontrollera
fiskekort i ån. Mötet tackar Gösta och Bengt för deras välvilja att
delge oss sina kunskaper. Båda får vi kontakta om fler frågor uppstår.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Man släpper idag 3m3 per sekund ur Åsnen och avtalet tillåter som
minst 1,5 m3 per sekund. Det har varit lägre vattenstånd tidigare år.
Mikael och Anders besöker Fohlins revisionsfirma för att undersöka
om de är villiga att bli utomstående revisorer. Ta gärna med
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skötselområdenas kassörer till mötet för att samordna hela
verksamheten.
Organisationsnumret för hela Åsnens FVOF är 802600–4229,
Bankgiro 5736–0026. Tillgångar 1390 kr på placeringskonto och
168 195 på företagskontot. Det är viktigt att det finns 300 000 kr på
fondkonto senast i november enligt årsmötes beslut.
Hemsidan uppdateras. Beslut: Martin ansvarig tillsammans med
Petter Hammarbäck. Skötselområdena måste ha en person som
sköter media och hemsidor för respektive område för att vara
aktuella mot respektive medlemmar.
Ingen rapport från skötselområdena.
Förhandlingsgrupp vid besök hos Länsstyrelsen utsågs Mikael, Greger
och Dan. Mikael kontaktar Länsstyrelsen för ett mötes datum.
Mikael Gustavsson köper in utrustning en bättre borrmaskin, kätting,
expanderplugg och bojar. Fråga Lindgrens om sponsring vid köpet?
Fredrik hjälper till att ordna detta. Koncentrera utmärkningen av sten
kring farleden.
Ikörnings ramper finns i Skatelöv, Hulevik, Torne naturramp och
Urshult på Sirkövägen. Inventera bra platser för ramper på andra
delar av sjön.
Beslut: Mikael och Martin är kontaktpersoner mot I-fiske för
eventuella frågor eller undringar från kunder.
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och
hälsade välkomna till nästa möte 16.00 den 14 september 2018 på
kommunhuset.

Mötessekreterare
Dan Nilsson
Justeringsman
Leif Edvardsson
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ordförande
Mikael Jeansson

