Årsmöte Mora - Våmhus F.V.O.F. den 27 ianuari 2011.
Plats: Moraparken hotelldelen. Tid: 19.00 - 21.00.
01. Årsmötet öppnades av Åke Bogg som hälsade välkommen.
02. Till mötets ordförande valdes Åke Bogg.
03. Dagordningen godkändes av årsmötet. (Med ändringen att
punkten 22 flyttades upp och gavs nummer 07a. i protokollet.)
04. Till årsmötets sekreterare valdes Ulf Tholerus.
05. Årsmötet valde Jan Pålsson och Åke Persson till justeringsmän tillika rösträknare.
06. Anteckningar om närvarande delägare jämte ombud för delägare gjordes vid entren till årsmötet. Bif. protokollet.
07. Samtliga årsmötesdeltagare ansåg att årsmötet behörigen
utlysts.
07a. Christina Bjelvert-Olsson rapporterade om läget i forhandlingarna i vattendomen. Det var ett år sedan senaste rapporten delgavs delägarna. Läget är att efter alla överklagandena ligger nu ärendet hos HD som ska avgöra om överklagandena ska verkställas eller avslås. Christina B-O. tror att
avgörandet inte ligger så avlägset in i framtiden.
Arbetsgruppen har en ny sammansättning och Christina B-O.
tycker att det är lite "turbulens" i gruppen. Inga protokoll
finns från mötet den 10/11 2010.
Det krävs 3.000.000 utsatta yngel av Siljansöring om den ska
ha en möjlighet att överleva. Åke Bogg hade hört att>225.000
har utlovats.
Mats Frost jämförde med utsättningar i Klarälven och
Mats Jönsås diskuterade livligt huruvida reproduktionen kommer att fungera eller ej.
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08. Styrelsens redovisningshandlingar
på årsmötet och godkändes.

delades ut till samtliga på

09. Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lästes upp av
Åke Bogg och godkändes av årsmötet.
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för det gångna räkenskapsåret enligt revisorernas förslag.
11. Årsmötet beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.
12. Årsmötet beslutade att styrelsens arvode skall vara orörändrat
för det kommande året enligt följande:
Ordförande:
7.000 kronor.
Kassör
10.000 kronor.
Sekreterare:
5.000 kronor.
Revisorer:
Enl. räkning.
Timersättning:
75:Bilersättning:
18,50/ mil enl. kommunersättningen.
13. Val av s~edamfller
oc" supplean~
Ordinarie ledamöterna Åke Bogg, Jan Pålsson och Leif Almlöf
står i tur att avgå. Åke Bogg. Jan Pålsson och Leif Almlöf omvaldes enhälligt 2 år..
Ordinarie ledamöterna Arne Dahlberg, John Green, Åke
Persson och Anders Sundberg
har 1 år kvar på rörordnandet.
o o
o
..
Suppleanterna: Ingemar Kanals, Ulf Tholerus, Hakan Ostberg
och Per Åke Persson står i tur att avgå. Ingemar Kånåls och Ulf
Tholerus omvaldes enhälligt 2 år. Jan Larsson och M~ts Jönsås
nyvaldes 2 år.
Suppleanterna: Christer Allerhed, Rolf Andersson och Niklas
Sjöström har 1 år kvar på förordnandet.
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14. Val av ordförande:
Åke Bogg omvaldes enhälligt av årsmötet.
15. Val av kassör:
Leif Almlöf omvaldes enhälligt av årsmötet.
16. Val av revisorer:
Revisorer: Göran Sares och Bengt Finn omvaldes på 1 år.
Revisorsuppleanter: Rune Karlsson och Ingemar Andersson
omvaldes 1 år.
17. Val av valberedning::
Stig Larsson, sammankallande, och Sven Erikssom omvaldes 1 år.
18. Fastställande av fiskeriulan.
Årsmötet godkännde styrelsens fiskeriplan och budget med
önskemål om vissa justeringar av isättningar.
19. Beslut om fiskekortspriser för 2012.
Kortavgifter kategori 1 för 2012 oförändrat: 150:Gästkort:
150:Övriga kortpriser kategori 2. (Turister) oförändrat enl. nedan.
.
300:a) Årskort:
b) Månadskort:
200:c) Veckokort:
150:d) Dagkort:
50:e) Put and take.
100:- för tre fiskar.
Barn under 16 år fiskar gratis i samtliga B och C vatten även
om inte föräldrarna innehar fiskekort. Ett krav är do'ck att
barnen tar del av bestämmelserna för resp. vatten.
20. Motioner.
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
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21. Kräftfiskeförbud i Ätjärn~ Musi och Lintiärn.
Anders Sundberg, områdesansvarig, redogjorde för kräftbeståndet inom sitt område. Diskussion om kräftfiske eller ej. Storleken på upptagna kräftor bestämdes till minimum 9 cm.
Markägare och boende kategori 1 kort får fiska kräftor. Max
6 burar/ fiskekort.
Anders Sundberg önskar rapporter avse kräftfisket inom sitt
område.
Årsmötet bestämde att förbudet att fiska kräftor tas bort inom
hela Mora - Våmhus f.v.o.f. Men OBS!!! att endast fiskekort i
kategori 1 ger tillåtelse att fiska kräftor.
22. Övrbza fråszor:
Mats Frost undrar om det finns intresse att fiska gädda med
ryssja.
Åke Bogg efterlyser folk som kan vara behjälpliga vid ex. vis
fiskisättningar etc.
Livliga diskussioner i olika frågor innan mötet avslutades.
23. Mötet avslutades.
Åke Bogg avslutade årsmötet och tackade deltagarna för visat
intresse.
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