Styrelsemöte
FVO 2015-01-20 18:00 Båtklubben.
Närvarande:
Ordf. Gunder Lidén
Runo Lindberg, Rolf Eriksson, Gunder Månberg, Rolf Eriksson, Åke Johansson,
Thomas Laine, Patrik Johansson.
Ordf öppnar mötet och hälsar välkommen.
1. Nytt bokningssystem för Nipstadsfisket skapat av Göran Spaxes. Även
förändring av hemsidan för att kompa mot varandra.
Systemet klarar bokning, betalning, statistik mm. Minskar även kostnaden
för Allsport.
Pris för systemet blir c:a 35 000kr.
Beslut: Mötet beslutar att anskaffa systemet.
2. Ordf informerar att han sökt bygglov för fiskestugan att flyttas till södra
sidan älven vid Strömsborg.
Även för ett vindskydd vid brofästet eller på gräsplan på norra sidan
älven.
Beslut: Fiskestugan beslöts flyttas om bygglovet beviljas men
vindskyddet utreds vidare.
3. Erbjudande om projekt av fisketrappa i Bruksån. Ett försöksprojekt. Ordf
tar kontakt med kraftverksägaren och hör vad de tycker. Inget beslut i
dagsläget.
4. Möte ”Älvar i samarbete” 5/2. Deltagare blir Ordf och kanske Patrik.
5. Fiskevärdskap vid Nipstadsfisket: Vilka krav ska ställas?
Ordf drar förslag han skrivit ner. Listan dras vid bevakarmöte senare i vår
med ev komplettering.
6. Fiskeåret 2014:
679 laxar, snitt 10,2kg och 26 öringar, snitt 5,2kg kom upp vid
Nipstadsfisket.
Sålda kort på Nipstads för 242 000kr
Övriga fiskekort är sålt för 283 000kr.

7. Skrivelser:
Byte trumma i Spannån ovanför Östra Spannsjön.
Fråga från Johan Edin om fiske efter oktober på Nipstads på 600kr:s
kortet. Utreds.
8. Årsmötet beslöts till den 24/3. Bokas på Appelbergs av Runo.
Runo annonserar.
9. Ekonomi: Överskott med 43287kr
Eget kapital: 479096kr
10.Övriga frågor:
Pris på helgkort frågas: Ingen ändring.
Pris på övriga kort frågas: Ingen ändring.
Nipstads: Fråga om tidigareläggande av fiskestart: Förslag 15/6.
Beslut: Blir enligt förslaget. 15/6 till 9/8. Dag/natt.
Höstfisket: Beslöts att oktober och november får man fiska på årskort på
Nipstads, lika som på våren, april och maj.
Förslag att sätta upp informationstavlor med regler, istället för lappar.
Patrik kollar på kostnad på liknande som vid kyrkan.
För fortsatt utsättning av Gös i Källsjön kontaktas Kurt-Arne Öh. Runo
kontaktar honom.
11.Ordf tackar och avslutar mötet.
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