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                                                    Dellenbygdens Fiskevårdsförening 

Protokoll 1:20 

 

Datum: Tisdag 4/2 2020   Tid: 18:00 

Plats: Delsbo OK Klubbstuga 

 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

      Ordförande Jessica Dolk öppnar mötet                   

§ 2 Val av sekreterare 

      Beslut :  Magnus Källman väljs till sekreterare                  

§ 3 Val av justerare (ordf. + ledamot) 

       Beslut :  Jessica Dolk och Jörgen Johansson väljs till justerare  

§ 4 Godkännande av dagordning och genomgång av föregående protokoll 

       Beslut : Dagordningen godkännes av mötet  

§ 5  Rapporter. 

        Beslut : Inget nytt 

 

                        

§ 6  Skyltar. 

       Beslut : Styrelsen går igenom skytarna och gör klart för beställning.  
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§ 7  P&T fisk. 

- Dellenlax/Jukka hjälper oss med transporten av röding. Det blir troligen två resor 

pga långa transporter Tovåsen/Delsbo och Bjuråker var för sig. 

- Klart med regnbåge av Dellenlax till våren osäkert med senare leveranser pga 

överklagan i Näsviken. 

- Genomgång av utsättningsplan. 

- Förslag om att försöka få fram stor röding till premiärerna till nästa vinter. 

- Prov pimpla i Tjärnvallstjärn för att se om fisken överlever vintern.  

 

§ 8  Inkomna motioner. 

       Skifteslagets motion från i fjol. Efter ett möte har vi kommit överens om att låta  

       stadgarna vara oförändrade men att införa ett fiskerättsägarkort på prov i fyra år  

       vilket kommer att kosta 400 kr för fyra år. Hur det kommer att fungera tas på  

       årsmötet.  

- Avsättning  Tillsynsman (Anton Joelsson) 

Beslut : Tillsynsmännen är Länstyrelsens ansvar men en dialog med 

Tillsynsmannen och styrelsen ska ske. 

- Ingen premiär på Nupfatet. (Anton Joelsson) 

Beslut : PGA höga kostnader för utsättning av fisken bör premiären vara kvar. Det 

inkom tex på årets premiär 7570 kr vilket går tillbaka till sjön. Styrelsen ställer sig 

inte bakom förslaget. 

- Nätförbud Rångsjön. (Proposition från styrelsen) 

PGA Gösprojekt  

 

§ 9  Inför årsstämman 

- Tid och plats. 

Beslut 24/2 kl 17:00 Femettan. 

- Annonsering. 

Beslut : HT. Facebook och Hemsida. 

- Ordförande för årsstämma. 

Beslut : Jessica tar det med valberedningen. (Leif Björklund ?)   

§10   Hemsida. 

          Beslut : Styrelsen beslutar att avvakta ett tag till tycker att den är lite snabbare nu.  
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§11  Övriga frågor. 

- Milersättning skoter tillsynsmän.Bensin mot kvitto. 

- Uppkommen fråga PT vatten Åter igen årskort gäller inte i PT vatten endast 

dygnskort inga minimått fisk DET ÄR FISKARENS SKYLDIGHET ATT TA REDA PÅ 

VILKA REGLER SOM GÄLLER. 

         

§12 Mötets avslutande : Jessica Dolk avslutar mötet 

 

Närvarande på mötet : Bengt Erik Fränden, Gunnar Ericsson, Jessica Dolk, Janet Ekelöf,  

Jörgen Johansson, Jan Ljunggren och Magnus Källman 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

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

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

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

 

 


