Husby-Hedemora Fiskevårdsområdesförening

Protokoll
Protokoll för ordinarie årsmöte för Husby Hedemora Fiskevårdsområdesförening.
Örängarna

2021-08-24

Kvällens årsmöte innehöll förutom redogörelse över det gånga året och framtidsplanerna för
föreningen även, en redovisning av resultaten efter provfisket i Amungen, Flinesjön och
Brunnsjön.

§1 Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Johan Backlin hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
För mötet valdes, enligt valberedningens förslag, Leif Hedlund till ordförande och Andreas
Hjertton till sekreterare.

§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valde mötet Malte Forslund och Arne Hag.

§4 Deltagare och röstlängd
Deltagarlista tecknades och informationen gjordes gällande att endast fiskerättsinnehavare
innehar rösträtt samt deras ombud. Fastställande av röstlängd får anstå tills sådant ärende
krävs. Deltagarlistan tecknades av 17 deltagare.

§5 Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
Styrelsens ordförande Johan Backlin redogjorde för hur kallelsen gått till: Dels via annons i
Annonsbladet, på hemsidan och även utskick via epost till ett antal fiskerättsägare. Mötet
beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning.

§6 Fastställande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
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§7 Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet
A. Styrelsens sekreterare Andreas Hjertton redovisar styrelsens verksamhetsberättelse
för det gångna verksamhetsåret.
B. Patrik Arvidson redovisar ekonomin för det gånga året.
Mötet godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen som lades till
handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse
Leif Hedlund läser upp revisorernas berättelse. Mötet lade revisorernas
berättelse till handlingarna.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§10 Fråga om användande av uppkommen vinst
Styrelsens kassör Patrik Arvidsson föreslår att vinsten på 88502:- läggs till 2021 års räkning.
Mötet beslutar att uppkommen vinst överförs till kommande års räkenskaper (egen räkning).

§11 Arvoden och andra ersättningar till bl.a. ombud, styrelse och revisorer
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.
Arvoden 2020
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter
Revisor
Valberedning
Dagers. vid uppdrag
Bil ersättning
Mink

4500: 4000: 4000: 1500: -/ledamot
800: -/ledamot
500: -/peroson
750: -/dag
18,50:-/mil
200:-/st

§12 Val av ordförande jämte övriga styrelseledamöter samt ersättare
Mötet väljer, enligt valberedningens förslag, följande:
Styrelse
Johan Backlin

Sitter 1 år till

Andreas Hjertton

Sitter 1 år till

Robert Arvidsson

Sitter 1 år till

Gunnar Sundvall

Omval på 2 år

Väljs till ordförande på 1 år
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Axel Aretorn

Omval på 2 år

Patrik Arvidsson

Omval på 2 år

Henrik Forslund

Omval på 2 år

Till ej personliga ersättare
Martin Gustavsson
Nyval på 2 år (efter Anders Eriksson som avböjt omval)
Mats Eriksson

Omval 2 år

Viktor Sjöholm

Sitter 1 år till

Carl Johan Wedin

Sitter 1 år till

Johan Gustavsson

Sitter 1 år till

§13 Val av revisorer samt ersättare
Mötet väljer enligt följande:
Revisorer
Ola Josefsson

Omval 1 år

Göran Jönsson

Omval 1 år

Ersättare till revisorer
Lars Håkansson
Omval 1 år
Ruben Forslund

Omval 1 år

§14 Val av valberedning
Mötet väljer enligt följande:
Per-Erik Myrbo

Sitter 2 år till

Bengt Johansson

Sitter 1 år till

Per-Erik Björkens

Nyval 3 år

§15 Motioner
Inga motioner har kommit in att behandla.

Sammankallande
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§16 Fiskevårdsplan och föreningens fortsatta arbete
Styrelsens ordförande Johan Backlin redogör för föreningens kommande och pågående
arbeten. Johan beskriver följande arbeten:
• Gösyngel till Brunssjön
• Iläggningsplats Rörsjön
• Lars Ljunggren ska konsultas ang Gösbeståndet i Amungen.
• Dammluckan vid Brovall.
• Svebosjön kanalen (lekområde) till älven återställs.
• löpande uppdateringar av förteckning över fiskerättsinnehavare.
• Vi ska försöka ta fram en karta över skifteslagsgränser.
• Uppdatera iläggningsplatser.
Styrelsen ska fortsätta att arbeta efter områdets fiskevårdsplan.
Arbeta framåt med tillgängligheten för våra sjöar och vattendrag.
Fiskevårdsområdets regler ser ut på följande vis:
För hela området (Utom Brunnsjön och Hönsan) gäller följande regler:
Maxfångst av Gös 2 per dag.
Gösar med längdmått under 45 cm och över 70 cm återutsätts.
Gäddor längre än 80 cm återutsätts.
Max 2 spön per kort och person.
Huggkrok är ej tillåtet.
Angling mot Gädda med traditionell krok 15 don.
Ismete med trekrok 5 spön.
Maxfångst av Öring 3 per dag med minimilängd 40 cm.
För Brunnsjön gäller följande regler:
Maxfångst av Gös 1 per dag.
Gösar med längdmått under 45 cm och över 70 cm återutsätts.
Gäddor återutsätts.
Max 2 spön per kort och person.
Huggkrok är ej tillåtet.
I Brunnsjön tillåts inte angling, Ismete eller fiske med fasta redskap.
Fiskeförbud i Amungen
Gäller hela sjön inklusive utlopp som markeras med skyltar, 1 maj tom 24 juni.
Fiskeförbud i Brunnsjön
Totalt fiskeförbud under 1-15 Maj, markeras med skyltar.
Fiskeförbud i Flinesjön
Totalt fiskeförbud under 1 maj tom 24 juni.
Stadssjön Hönsan
I sjön Hönsan råder Catch’n release på rovfiskar Gädda, Gös och Abborre, Inget fiskekort
krävs i Hönsan, dvs gratis fiske.
Fisketävlingar
För fisketävlingar gäller: Tillstånd för fisketävlingar utfärdas endast av föreningens
ordförande, Johan Backlin, som också utfärdar tillståndsbeviset.
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Kräftfiske
Kräftfiske får endast bedrivas av fiskerättsinnehavare inom skifteslaget.
Man får maximalt använda 15 stycken burar som ska vara tydligt utmärkta med bojar som är
bemärkta med namn, telefonnummer och fastighetsnummer.
Kräftfisket får endast bedrivas under perioden 1:a augusti till 30:e september, inga burar får
vara kvar i vattnet mellan klockan 10:00 och 17:00.
Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag av Tillsynsmännen.

§17 Fiskekort
Styrelsen lämnar förslag till oförändrade priser.
Årskort, för hela området inklusive Amungen: 600: Veckokort, hela området förutom Amungen: 300: Dagkort, hela området förutom Amungen: 70: Dagkort, hela området inklusive Amungen: 100: Fiskerättsbevis för medlem: 0: Ungdomar har fritt krok och sportfiske till fyllda 18år.
Fiskerättsbevis för medlemmar kan hämtas på följande platser:
Johan Backlin
Bengt Johansson
Patrik Arvidsson

Kloster
Jönvik
Fäggeby

§18 Kallelse till nästkommande årsmöte
Kallelsen till nästa års årsmöte beslutades ske med annons i Annonsbladet samt på
föreningens hemsida och utskick via mail. Kallelsen skall ske minst 14 dagar före mötet.

§19 Övriga ärenden
Nya stadgar har tagits fram och har legat genom ett årsmöte för beslut, vi måste ta ett sista
beslut för att skicka in den till Länsstyrelsen.
Mötet godkände de nya stadgarna. Dessa ska nu skickas in till Länsstyrelsen.

§20 Plats där protokoll från årsmötet hålls tillgängligt för medlemmarnas
granskning
Årsmötesprotokollet skall finnas justerat och klart hos sekreteraren senast 14 dagar efter
årsmötet och på föreningens hemsida och hemma hos Andreas Hjertton när den är klar.
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§21 Mötets avslutning
Mötets ordförande Leif Hedlund avslutade mötet och tackade för sig.
Styrelsens ordförande Johan Backlin tackade Leif för ett väl genomfört möte med en
blombukett.

Dag som ovan

Andreas Hjertton
Sekreterare

Leif Hedlund
Ordförande

Malte Forslund
Justerare

Arne Hag
Justerare

