
 
 

                                 Protokoll styrelsemöte 

                    OK klubbstuga, Delsbo Tisdag 10/12 2019 18.00 

  

DAGORDNING 

  

§1 Mötet öppnas 

: Jessica Dolk öppnar mötet.  

  

§2 Formalia (närvaro, lista övriga frågor, etc.) 

Närvarande : Jessica Dolk, Gunnar Eriksson, Jörgen Johansson, Anders Jonsson, 

 Jan Ljunggren, Bengt-Erik Fränden, Janet Ekelöf och Magnus Källman 

 

§3 Val av Protokollförare och två justerare  

Beslut : Protokollförare Magnus Källman  Justerare Jessica Dolk-Jörgen Johansson 

  

§4 Föregående protokoll 

Beslut : Jessica läser igenom protokollet styrelsen finner det ok 

  

§5 Rapporter 

- Uppdatering kring läget med Skifteslaget 

Magnus och Jessica har haft möte med Skifteslaget och LST 

Beslut : Styrelsen/ skifteslaget arbetar fram ett förslag till ett fiskekort för fiskerättsägare till 

årsstämman. 

Kräftfiske jobbar Magnus vidare på för att få till fiskekort gällande Dellen. 

Info : Jessica och delar av styrelsen har haft ett möte med Ljusdal och Järvsö FVO gällande 

gemensamma fiskevatten och beslutat att det egna fiskekortet gäller på gemensamma vatten 

samt att det fortlöper med årliga möten. Hur tillsynen skall bedrivas bör undersökas. 

Info : Länsstyrelsen har ålagt Anna-Karin och Agne Nylander fastighet 1:7 att senast 1/9 2020 

riva dammen i Gråängsån. 

 

§6 Skyltar 

- Vilka skall beställas och vad skall stå på dem? 

Beslut : Styrelsen går igenom skyltarna för godkännande av beställning. 

 

§7 Övergången från Swish 

Beslut : Swish tas bort efter årsstämman kommer bara vara kvar som betalningsmetod genom 

Ifiske  

 

§8 Inkomna motioner 

: Skifteslagets (fiskekort för fiskerättsägare) 

: Max mått på Dellenöring 65 cm och över återsätts. Styrelsen stöder. 

: Nätförbud i Rångsjön pga Gösprojekt 

 

    



 §9 Övriga frågor 

: Jessica föreslår att vi har ett informationsmöte före årsstämman. 

: Trög hemsida ev byte av webhotell men vi beslutar att avvakta ny ägare på nuvarande sida 

: Minkfällor finns för utlåning osäkert antal vart dom finns ev hemma hos Börje ? 

: Fisketillsynsmöte efterfrågas Anders Jonsson kallar. 

: Råbergtjärnarna fortsatt endast flugfiske i den lilla övrigt fiske tillåtet i den stora. 

: Öring sätts i Sarvtjärn och Tjärnvalltjärn till hösten. 

 

 

 

§10 Mötet avslutas 

: Jessica Dolk avslutar mötet. 

 

 

 

 

Ordförande Jessica Dolk ……………………………………………………………………….  

 

Justerare Jörgen Johansson …………………………………………………………………….. 

 

Sekreterare Magnus Källman …………………………………………………………………... 

 

 
 


