ProtokonI Arsnlöte Mora Våmhus F.V.O.F.
Datum:.
Tid:
Plats:

2007-01-25.
19.00- 21.00
Moraparken.

01. Stämman öppnades av styrelseordförande Åke Bogg.
02. Till stämmans ordförande valdes Åke Bogg.
03. Till stämmans sekreterare valdes Ulf Tholerus.
04. Stämman valde Ake Plersson och Jan Pålsson tiII justerare tillika
rösträknare.
05. Anteckningar av närvarande delägare jämte ombud för delä.gare
gjordes vid entren tilLmötet.
06. Samtliga stämmodeltagare ansåg att stämman behörigen utlysts.
07. Styrelsens redovisningshandlingar samt verksamhetsberättelse
och räkenskaperna över dietgångna året föredrogs av Leif Almlöf.
StämmodeItagarl1a fic1~även skriftliga handlingar under mötet.
08. Revisorernas berätteLse låstes av Leif Almlöf.
09. Styrelsen beviljades ansvarfrihet för det gångna året i enlighet med
revisorernas förslag.
10. Stämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.
11. Stämman beslutade att styrelsens arvode skall vara oförändrad
för det kommande året:
Ordförande:
7.000:Kassör:
10.000:Sekreterare:
5.000:Revisorer:
Får inl{omma med räkning.
Timersättning:
75:Bilersättning:
18:- / mil.
forts: Mora-Våmhus Årsmöte 2007-01-25.

Mora-Våmhus Årsmöte 2007-01-25.

Sid. 2.

12. Val av styrelserepreseJmtanter och suppleanter.
Ordinarie ledamöter i tur ~1Itt
aV2å:
)}.keBogg
omval 2 år
Jan Pålsson
omval 2 år
Leif Almlöf
omval 2 år.
Anders Sundberg fylllJ1adsval
1 år.
(Nils Björklund har avsagt sig ord. styrelseuppdrag pga. tidsbrist.
Nils Björklund har ett :år kvar på sitt förordnande med stämman
beslutade, bevilja avslutat uppdrag. Stämman valde Anders Sundberg
att efterträda Nils Björklund resterande 1 år.)
prdinarie ledamöter som har ett år kvar på förordnandet:
Arne Dahlberg
John Green
Åke Persson
Anders Sundberg.
~uppleanter i tur att ~:i:.
Ingemar Kånåls
omval 2 år.
Ulf Tholerus
omval 2 år.
Tomas Gustafsson
omval 2 år.
Lars-Eril" Nilsson har avsagt sig vidare förordnande och ersätts av:
Per-Åke Persson
nyval 2 år.
Lennart Wetterberg
nyval 2 år.
Suppleanter som har ett år kvar på forordnandet:
Stefan Green
Johan Juhlin
Nicklas Sjöström.
13. Stämman valde enhälligt Åke Bogg till ordlörande
14. Stämman valde enhälligt Leif Almlöf till kassör.
15. Valberedningens förslag till omval av revisorerna och suppleanter:
Revisorer:
Göran Sares och Bengt Finn.
Revisorssuppleanter:
Rune Karlsson och Ingemar Andersson.
Omval godkänndes ay stämman.
16. Valberedningen, Stig Larsson (sammankaInande) Sven Eriksson och
Johan Juhlin omvald,es enhälligt av stämman.
17. Stämman godkäl1lndestyrelsens fiskeriplan och budget för 2007.
18. Fislkekortspriser för 2008:
Kortavgifter kategori 1 får 2008 oförändrad 150:- .
Övriga kortpriser kategod 2 (allmänhet) oIörändrat enl. nedan:
a) Årskort
300:b) Månadskort 200.c) Veckokort
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el) Enhälligt beslut av stämman att höja "Put and Take" priserna
till 100:- för tre fiskar för år 2008.
19. Motioner.
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
20. och 21.
Punkterna "Information från sakägarrepresentanterna"
och "övriga
frågor" slogs ihop enär stämman ansåg att sakägarrepresentanterna
besitter erforderliga liunskaper for att klargöra frågor och funderingar från stämma och styrelse.
~v.IikaelCarlstein och Cristina Bjelvert Olsson (sakägarrepresentantel')
informerade om vattendlomen för Silja Trängslet.
3-somrig öring skall sättas utefter nästa år. Inte många av 2-årig öring
har återvänt till Säs.
Bliktan kläcks på våren och dess foda, plankton, har en topp under
våren. Inträffar kläclrningen under toppen blir det en bra återväxt
av blikta. Om "toppen" missas blir blikt-ynglen lätta offer for aborre
och andra predatorer'.
~vIatsJönsås undrar om det finns någon plan for utsättning i Oxbergsån. Jan Pålsson rappolrtel'ar att ingen kompensationsfisk får sättas ut.
Det finns gott om små-öring och små-barr men ingen vill fiska där for
att minimimåttet 35 cm säHan eller aldrig fiskas upp.
Kan Mora- Våmhus FVOF göra något åt den kraftiga vattenregleringen? Svaret från ChrisHna är att protestera högljutt hos Fortum.
Vattenståndet kan variera upp till 1,5 meter.
Mikael Carlstein undrar hur Jregleringsf"oretagensköter sig och
ChJristina förklarar att undersökning pågår. Fortum är boven!
Mats Jönsås undrar varför det inte sätts ut någon fisk i älven?
Mikael Carlstein berättar att det inte är så bra att sätta ut fisk i
älven. Harren tex. simmar långt från isättningsplatsen och ingen
barr har återfisk:ats i närheten av isättningsplatsen. Enligt Mikael
Carlstein är det helt OK att ta upp små fiskar. Det viktiga är att
låta rombärande fisk vara kvar i vattnen
Lennart Finn undrar hur klokt det är att sätta allt på avelsfiske.
Kanske fiskeförbud i ex. vis 5 år?? Förslag att låta de som fiskar ta
upp 5 fiskar oavsett storlek.
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22. Mötet avslutas.

~/..
Ulf 'fholerus
Sekfeterare

'----

Åke Dogg
Ordförand.e

@
~~Åke Perfi}on
J usteriKgsman

-----------------------------fan Pålssc:Yn

pusteringsrnan

