
  PROTOKOLL 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID 2013-ÅRS FISKESTÄMMA MED 

MÖCKELNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 

 

PLATS :  Restaurang Pärltuppen,  Karlskoga 

 

TID :        2013-03-21,      Kl 19.00 

 

NÄRVARANDE :  Se bifogad deltagarförteckning (bilaga 1) 

 

Ordföranden Sven Gadde hälsade stämmans deltagare välkomna och för- 

klarade sammanträdet öppnat. 

 

 
§  1.  Till ordförande för stämman valdes Sven Gadde. 

 

§  2.  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Hallberg och Christer Jonsson. 

 

§  3.  Till sekreterare för stämman valdes Björn Andréason. 

 

§  4.  Antecknades närvarande medlemmar 36 st. Se bilaga 1. 

 

§  5.  Stämman fastställde dagordningen och godkände denna. 

 

§  6.  Stämman beslutade att kallelse skett enligt stadgarna genom notis i Karlskoga-Tidning 

         och Karlskoga-Kuriren under ”Föreningsnytt” vid två tillfällen, 6 och 20 mars. Personlig 

         kallelse via brev har ej gått ut (bara till alla förtroendevalda och tillsynsmän). 

 

§  7.  Verksamhetsberättelse (utdelad på mötet) gicks igenom och godkändes. 

         Revisionsberättelsen och kassarapport (utdelad på mötet)  föredrogs av  revisor  

         Göran Malmberg. 

 

§  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 

         (två dagar). 

 

§ 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 : Sven Gadde, Bo Karlsson och Jan- 

         Åke Svensson. 

         Omval på två år : Percy Carlsson, Leif Ericsson, Thorbjörn Pettersson och 

         Björn Andréason. 

         Styrelsesuppleanter : Omval av Jonny Jansson och Christer Nordh på ett år. 

 

§ 11. Till revisorer omvaldes Christer Nygren och Göran Malmberg.  Som revisors- 

         suppleant valdes Hans Age (nyval). 

 

§ 12. Till valberedning på ett år omvaldes Peter Morfeldt ensam. 

 

§ 13.  Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna : 

 

         13.1   Den utsättning av gös som ej utfördes hösten 2012 p g a högt vattenflöde  

                   kommer att ske under våren 2013. 

13.2 Percy rapporterade från elfisket hösten 2012 där det framkom att Svartälven vid 

Karåsen och Imälven var lämpliga platser för utsättning av Gullsp.öring (yngel). 

Kvarntorpsbäcken olämplig i dagsläget p g a slambildning och dålig botten. 

Ev kan Valån i framtiden bli lämplig för utsättning. 

13.3 Fisketillsynen kommer att schemaläggas under år 2013 (Erling Wiberg sam- 

ordningsansvarig).  Medlem tog upp frågan om skyltning med gällande fiske- 

regler vid båtramperna. 

13.4 Styrelsen har fått in två offerter på digitala fiskekort (Internet & SMS) från iFiske 

och Sportfiskarna.  Beslutades att utreda frågan ytterligare under 2013 då frågan 

är komplex. 

13.5 Det tidigarelagda gösförbudet fr o m 1 april gäller med år 2013 som provår. Syn- 

punkter har inkommit med att fiskesäsongen därmed blir för kort. 

13.6 Percy redogjorde för inkommen offert från Sportfiskarna på provfiske i augusti 

2013 till en kostnad på kr 68 750,-.  Senaste provfisket utfördes år 2000. 

Beslutades att anta inkommen offert och utföra provfisket för jämförelse med  

resultatet år 2000. 

13.7 Kräftfisket sker i år mellan 2 augusti och 15 oktober (förlängt). Kommunfisket 

kan ske vid tre tillfällen mellan dessa två datum. 

 

Inga motioner har inkommit till stämman.              

       

§ 14. Frågan om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) år 2013 :  

         Gösfiskeförbud 1/4 – 20/6. Min.mått gös & öring = 45 cm.  

         Kräftfiske får utövas tiden 2/8 – 15/10.   Pris för årskort fortsatt kr 200,- och kr 50,- 

         för dagkort.   

         Percy informerade om kontakter med Marco Blixt, Fortum om möjligheten att öka  

         vattenfödet vid Karåsen för att på så sätt ge Gullspångsöringen bättre reproduktions- 

         förutsättningar. Yngel av Gullsångsöring köpes från Fortum (Gammelkroppa). 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

§ 15. Stämman godkände styrelsens förslag till utgiftsbudget år 2013 på c:a 200´. 

 

                                                                                                                  …..forts 3  



 

                                                                                                                            3 (3)                                                                      

                                                                                                   

§ 16. Övriga frågor  

         Medlem tog upp frågan om ev ny utsättning av signalkräftor. Underlag för utsätt- 

          ning är medlemmarnas rapportering av antal fångade kräftor. 

       

§ 17.  Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavla i Kommunhuset, Degerfors 

          samt i Karlskoga Bibliotek senast en månad efter hållen årsstämma.  

          Beslutades även om protokollsutskick till närvarande stämmodeltagare samt utläggande 

          på MFVOF:s helsida ”www.mockeln.net” . 

 

§ 18.  Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden de närvarande för visat intresse 

          och fiskestämman avslutades med en enkel måltid.  

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                          

   

          

Vid protokollet :         Justeras : 

 

 

 

Björn Andréason          Sven Gadde 
/sekreterare/               /Ordförande/ 

 

 

 

 

Justeras :                                                                             Justeras : 

 

 

/Lars Hallberg/        /Christer Jonsson/ 


