
Kompletterat protokoll då motionerna fallit bort i originalet.

Protokoll Arsmöte Mora Våmhus F.V.O.F.

Datum

Tid

Plats

11a.

2006-01-25

KI.19.00-21.00

Mora Parken.

Mötet öppnades av styrelseordförandenAke Bogg.

Till ordförande valdes Ake Bogg.

Till sekreterare valdes Ake Persson.

Till justeringsmän valdes Stig Larsson och Sune Falk att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Närvarande enligt separat lista 33 personer.

Kallelse Arsmötet ansågs vara i behörig ordning utlyst.

Styrelsens redovisningshandlingaröver det gångna verksamhets- och
räkenskapsåret delades ut till alla närvarande.

Revisorernas berättelse lästes upp. Inga frågor på detta.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året, i likhet med
revisorernasförslag. .

10. Arets resultat. Beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning
11. Arvoden. Beslutades vara oförändrat.

1. Kassör
2. Ordförande
3. . Sekreterare
4. Revisorerna får inkomma med räkning.
5. Timersättning 75:-
6. Bilersättning 17:-/mil

Sakägarrepresentanterna Christina Bjälvert och Mikael Carlstein
informerade angående vattenmåletlfiskeskadan i Österdalälven. Ett förslag
kommer från fiskeriverket i slutet av januari 2006. Våra sakägar-
representanter bevakar detta och underrättar styrelsen för Mora Våmhus
FVOF. Christina Bjälvert informerade om att det finns en lag om
fiskevårdsavgift, hur stor den blir återkommer sakägarrepresentanterna med.

12. Till ordinarie ledarmöter för 2 år valdes
1.Arne Dahlberg omvaldes 2 år
2.John Green omvaldes 2 år
3.Ake Persson omvaldes 2 år

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10000:-
7000:-
5000:-



@
4. Nils Björklund omvaldes 2 år

Övriga ordinarie ledamöter (ett år kvar)
5.Jan Pålsson
6.Ake Bogg
7.Leif Almlöf

Till ordinarie suppleanter för 2 år valdes
8.Stefan Green
9.Johan Juhlin
10.Nicklas Sjöström

Övriga ordinarie suppleanter (1 år kvar)
11.Lars Erik Nilsson
12.Ingemar Kånåls
13.Ulf Thorelus
14.Tomas Gustavar

13. Val av ordförande
Till ordförande valdes Ake Bogg

14. Val av kassör
Till kassör valdes Leif Almlöf

15. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Göran Sares och Bengt Finn
Till revisorssuppleanter omvaldes Rune Karlsson och Ingemar Andersson

16. Till valberedningen omvaldes:
Stig Larsson (sammankallande)
Sven Eriksson
Johan Juhlin (nyval)

17. Fiskeriplan och budget för 2006 godkändes av stämman.

18. Kortavgifter
-/ Kortavgifter Kategori 1 för 2007 beslutades av stämman till 150:-lår.
-/ Övriga kortpriser Kategori 2 (Allmänhet) beslutades av stämman

oförändrat. Priser Kategori 2:
o Arskort 300:-
o Månadskort 200:-
oVeckokort 150:-
o Dygnskort 50:-

19. Begränsning av nät och saxar avslogs av stämman
20. Motioner:

1. Motion från John Green, daterad 2006-01-16, framlades för
stämman. Styrelsen som tidigare behandlat motionen på ett
styrelsemöte där John Green var närvarande förklarade att
styrelsen arbetar redan på detta sätt. Efter detta svar återkallar
John Green sin motion.

2. Motion inkommen från Mats Hanspers samt flera
fiskerättsägare, daterad 2006-01-16, gäller bliktan i Siljan.
Styrelsen är mycket väl införstådd med det problem som
motionärerna påpekar. Styrelsen konstaterar att kostnaderna



för en utredning kring bliktan rör sig om mycket stora belopp. I
vattenmålet har flera utredningar gjorts utan att man lyckats
hitta orsaken till att inte siljansöringen växer till och överlever
som man förväntat sig. Vi kan konstatera att Siljan är ett
reglermagasin och att ekosystemet förändrats märkbart av
kraftutbyggnaden. Bland annat har det blivit förändringar i
planktonsammansättningen, som är födobas för fisk. Med stor
sannolikhet är det en kombination av orsaker till problemet och
det är inte helt osannolikt att bliktan plötsligt kan komma
tillbaka. Styrelsen kommer att kontakta arbetsgruppen i
vattenmålet, påpeka problemet och påtala att det är angeläget
att ekointegreringen återupptas för att kunna följa förändringar i
nors- och bliktabestånden. Styrelsen kontaktar Fiskeriverkets
representant i vattenmålet med avsikt att höra om det är rimligt
att göra ytterligare undersökningar samt hur dessa i så fall kan
finansieras. Styrelsen tar även upp problemet med andra
föreningar runt Siljan. Stämman beslöt att reservera 50 000 kr,
som äskats av motionärerna, under förutsättning att ny
experthjälp kan vara till hjälp för att lösa problemet. Vår
ordförande Ake Bogg har kontaktat Fiskeriverkets Hans
Olofsson, som redan har startat en undersökning av liknande
sjöar i Sverige, vilken vi har fått ta del av.

3. Inkommen från Sven-Ake Persson och daterad 2006-01-16,
gäller förslag om antal fiskekort per båt vid nätläggning.
Stämman beslutade i enlighet med motionen att ett fiskekort
per båt skall gälla vid nätläggning.

4. Inkommen från Ake Kajander, daterad 2006-01-16, gäller ett
eventuellt arrende av Gravtjärn. Stämman godtog motionen.
Styrelsen skall vid sitt styrelsemöte 2006-02-13, bjuda in Ake
Kajander samt berörda parter för överläggningar.

21. Övriga frågor.

./ Yngve Stamnäs efterlyser mera fiskevårdsarbete från Mora Våmhus
FVOF. Exempelvis förläggning av risvålar.

./ Lennart Finn informerade om vad ett medlemskap i Gävle/Dala
Intresseförening skulle innebära. Pris för medlemskapet är 1OOOkrför
varje 100 OOO:esålt fiskekort. Något beslut togs ej på stämman.



22. Mötet avslutas.

Mora dag som ovan.

o

Ake Persson

Sekreterare
Ake 80gg
Ordförande

Stig 't.arsson

Justerare

Sune Falk

Justerare


