PROTOKOLL
PROTOKOLL FÖRT VID 2010-ÅRS FISKESTÄMMA MED
MÖCKELNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING
PLATS : Restaurang Pärltuppen, Karlskoga
TID :

2011-03-21,

Kl 19.00

NÄRVARANDE : Se bifogad deltagarförteckning (bilaga 1)
Ordföranden Sven Gadde hälsade stämmans deltagare välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1. Till ordförande för stämman valdes Sven Gadde.
§ 2. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Hallberg och Göran Malmberg.
§ 3. Till sekreterare för stämman valdes Björn Andréason.
§ 4. Antecknades närvarande medlemmar 35 st. Se bilaga 1.
§ 5. Stämman fastställde dagordningen och godkände denna.
§ 6. Stämman beslutade att kallelse skett enligt stadgarna genom personlig kallelse
(brev) samt notis i Karlskoga-Tidning och Karlskoga-Kuriren.
§ 7. Verksamhetsberättelse (utdelad på mötet) gicks igenom och godkändes.
Revisionsberättelsen och kassarapport (utdelad på mötet) föredrogs av revisor
Christer Nygren.
§ 8. Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet.
§ 9. Ersättningsanspråk för utförda tjänster framfördes ej från styrelsen men stämman
beviljade att styrelsen inkl fisketillsynsmän får göra en fiske- och studieresa under året
(fredag-lördag).
§ 10. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter :
Sven Gadde valdes enhälligt till ordförande på ett år.
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Kvarvarande styrelseledamöter på ett år : Bosse Karlsson och Jan-Åke Svensson.
Omval på två år : Percy Carlsson, Leif Ericsson, Thorbjörn Petterson och Björn
Andréason.
Styrelsesuppleanter : Omval av Jonny Jansson och Christer Nordh på ett år.
§ 11. Till revisorer omvaldes Christer Nygren och Göran Malmberg. Som revisorssuppleant valdes Erik Hultman.
§ 12. Till valberedning på ett år omvaldes Peter Morfeldt ensam.
§ 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna :
13.1 Rapport utsättning av gös år 2010
Utsättning har skett vid två tillfällen : Summa 10 000 st + 7 000 st för kr 120 tkr +
moms.
13.2 Ny utsättning av gös under år 2011 : Styrelsen får mandat att sätta ut fisk för
kr 100 tkr baserat på planerat elfiske som kommer att ske under året.
13.3 Elfiske (se punkt 13.2, ovan).
13.4 Kammarrättens dom i Sveaskogsärendet : Percy Carlsson redogjorde för domslutet med att citera Kammarrättens avgörande ” Kammarrätten bifaller överklagandet
på så sätt länsstyrelsens och länsrättens avgörande gällande antalet burar som Sveaskog
Naturupplevelser AB får använda vid kräftfiske upphävs. Däremot erhåller Sveaskog
och enskilda medlemmar rätten att upplåta sin fiskerätt genom avtal inom området”.
Möte mellan Sveaskog och MFVOF kommer att hållas den 23 mars 2011.
Inga motioner har inkommit till stämman.
§ 14. Frågan om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) år 2011 :
Gösfiskeförbud 1/5 – 20/6. Min.mått gös & öring = 45 cm.
Kräftfiske får utövas tiden 5/8 – 30/9. Pris för årskort fortsatt kr 200,- och kr 30,för dagkort. Stämman godkände styrelsens förslag till höjning av dagkortet till
kr 50,- för år 2012.
§ 15. Stämman godkände styrelsens förslag till utgiftsbudget år 2011 till c:a kronor
100´ för oförutsedda kostnader och c:a kr 20´ för ev medlemsresa i höst utefter Imälven
Inom Bofors skjutfält inkl mat. Se även punkt 13.2 ovan.
§ 16. Övriga frågor
a) Medlemsresa : Se § 15 ovan.
b) Medlem ställde fråga om årskorten kan ha en rullande giltighetstid, t ex juni-juni.
Kassör Leif Ericsson såg administrativa svårigheter med detta system men frågan hänsköts till styrelsen.
c) Medlem tog upp frågan om förlorade brickor då burar försvinner. Nya brickor
erhålles genom Percy Carlsson. Vid ägarbyten bör gamla brickor inlämnas och nya
erhållas genom Percy så att gamla brickor ej användes otillåtet.
§ 17. Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavla i Kommunhuset, Degerfors
samt i Karlskoga Bibliotek senast en månad efter hållen årsstämma.
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Beslutades även om protokollsutskick till närvarande stämmodeltagare samt utläggande
på MFVOF:s hesida ”www.mockeln.net” .
§ 18. Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden de närvarande för visat intresse
och fiskestämman avslutades med en enkel måltid.
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