1

2017-12-17 Protokoll över möte för
bildande av Dellenbygdens Fiskevårdsförening
§1

Mötets öppnade : Gunnar Ericsson öppnar mötet

§2

Närvaro (röstlängd) : BILAGA

§3

Fastställande av dagordning : Mötet godkänner dagordningen med ändringen
att styrelsen väljs först innan ordförande osv

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande : Gunnar Ericsson Sekreterare : Magnus Källman

§5

Val av en justeringsperson
Justerare : Lars Arwen

§6

Bildande av Dellenbygdens Fiskevårdsförening
Mötet godkänner bildandet av Dellenbygdens Fiskevårdsförening

§7

Stadgar för Dellenbygdens Fiskevårdsförening

/BILAGA 1

Ordförande går igenom föreslagna stadgarna vilka mötet godkänner
§8

Val av;
-

§9

Styrelse
Ordförande
Vice Ordförande
Revisorer
Valberedning

/BILAGA 2

Information om vad Dellenbygdens Fiskevårdsföreningen övertar
Ordförande presenterar samanslagningen
-

Geografiskt område

-

Fiskevatten

/BILAGA 3
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o 20.000 ha sjöar
o 180 km åar/bäckar
-

Områdesindelning/-förvaltning
o Nordöstra (Norrbo)
▪ Anders Jonsson
o Norra (Naggen, Valsjön, Skån)
▪ Bengt-Erik Frändén
o Mellanområdet
▪ Daniel Saxlind, Lennart Lindqvist
o Södra (Delsbo gamla FVO)
▪ Gunnar Eriksson

-

Fiskekortsförsäljning och försäljare

/BILAGA 4

-

Inventarieförteckning
Ekonomi/kassa

/BILAGA 5

: Nya styrelsen får i uppdrag att uppdatera listan med fiskekortförsäljare

§ 10

Beslut om regler och bestämmelser för fisket i Dellenbygdens FVO
Förslag till beslut: Att alla regler och bestämmelser som är gällande för
Bjuråker Norrbo Fiskevårdsområde skall på samma sätt gälla och tillämpas för
Dellenbygdens FVO från och med 2018-01-01.
Ex. fiskekort, fisketillsyn, kontrollavgifter, förbjudna fiskevatten, Ekofiske,
catch and realease områden i Svågan, minimimått ädelfisk, dygnsfångst av
ädefisk, av länsstyrelsen förordnade fisketillsynsmän, policy för
fisketillsynsmän m.m.
Beslut : Mötet godkänner förslaget med oförändrade regler.
Nya styrelsen bör undersöka om tillsynsmännens förordnande gäller för det
nya FVO

§ 11

Fiskevårdsplan 2018

/BILAGA 6

Genomgång av utsättningsplan : Mötet godkänner utsättningsplanen
§ 12

Uppdrag till styrelsen för 2018

/ BILAGA 7

Genomgång av styrelsens uppdrag
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§ 13

Budget 2018 (inkl. arvoden)

/BILAGA 8

Beslut : Mötet godkänner budgeten
§ 14

Pågående uppdrag/projekt
-

§ 15

Förstudie fiskodling (KTH Stockholm, Svågadalsnämnden, FVF)
Hot mot Brickabäcken – gruvdrift Brickagruvorna
Hot lekområden Dalaån – Lantbruket, Hedvigsfors
Förhandlingar Lst och Fortum – Överensk. Fortum – årliga pengar
Fångst av avelsfisk Dellenöring 2018 – Ansvarig Johan Andreasson
: En del av deltagarna finner oro över förhandlingarna med Fortum
gällande omvandlingen av kraftverks fisk till pengar

Gjorda förberedelser och återstående arbete inför sammanslagningen
Ordförande presenterar
-

Hemsida
Demoversion

/BILAGA 9
http://www.dellenbygdens-fvo.se/fangster

-

§ 16

Facebook grupp
/BILAGA 10
Fiskebroschyr
/BILAGA 11
Informationstavlor iFiske ex.
/BILAGA 12
Anpassa informationen på iFiske sidan till Dellenbygdens FVO
Fiskekort

Mötets avslutande
Ordförande Gunnar Eriksson avslutar mötet

Ordföra de Gu

ar Eriksso ……………………………………………………………………………….

Justerare Lars Arwe

………………………………………………………………………………………..

Sekreterare Mag us Käll a ……………………………………………………………………………...
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