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FVO 2017-01-24 18:00 

Plats: Båtklubben

Närvarande:
Ordf. Gunder Lidén
Runo Lindberg, Rolf Eriksson, Patric Johansson, Gunder 
Månberg, Alpha Hjelm, Jan Carlsson, Thomas Laine

Ordf öppnar mötet och hälsar välkommen. Föreslår dagordning.

Dagordningen godkändes.1.
Till justeringsman valdes Patric Johansson.2.
Fiskerättsägarlista har ordförande för den som vill ha.3.
Tillsynsmän: Ordförande vill ta bort ett par som inte är bra för föreningen 
som pratar illojalt mot oss. 
Beslut: Två bevakare avföres. På två tillsynsmän återkallas förordnandet.
Nya bör värvas för att bli fylla upp listan på bevakare.

4.

Resultat för 2017: Överskott 70 000kr.5.
Vindkraftspengar: 60 000kr/år.6.
Valberedning bör förbereda för årsmötet. Kolla vilka som står kvar eller 
slutar.

7.

Arvoden: Valberedningen bör föreslå förändring. Även skall det skrivas 
en arbetsbeskrivning på respektive tjänst.

8.

Nipstads: Öringskort i april, maj och september, oktober får man fiska 
om man har det vanliga årskortet, bokningen av dessa tas bort.
Mörkerfredning:  Högsäsong kortas fredning en vecka. Från 6/8  
Se kommande sommarens bestämmelser.                                                                                            
Fiske med drag: Nattetid enl nuvarande regler som guide hänvisar, dagtid 
ej krav på anvisning av guide.
Övrigt enligt hemsidan.

9.

Ordf föreslår att man göra en karta för turister vart lämpliga fiskeplatser
finns.

10.

Fiskestugan: Ordf föreslår att vi investerar i utemöbler till stugan.
Beslut: Det köps lätta möbler som förvaras inne och plockas ut vid 
behov.

11.

Ny trapp skall göras vid Strömsborg. Runo har kontaktat 12.

Skogsvårdsstyrelsen och deras grupp om detta.



 
 
Vid protokollet   Justerare
 
 
 
 
Runo Lindberg   Patric Johansson  

Skogsvårdsstyrelsen och deras grupp om detta.
Förslag: Nya kläder och skor samt tång införskaffas för bevakare, 
värdar.

13.

Källsjön: Regler för Gösfiske. Mått min 40cm och max 60cm. Max 3 
gösar /dygn.
Fortsatt nätfiskeförbud skall gälla där. 

14.

Fiskekortsförsäljning föreslås ändras till I-fiske eller liknande. Alltså man 
köper fiskekorten på nätet.
En arbetsgrupp skapas för att utreda detta: Ordf, sekreterare, och Patrik. 
Kortpriser: Nipstads blir oförändrade. Övriga kort avvaktas med i väntan 
på ev I-kort.

15.

Olycksfallsförsäkring: Lista skall uppdateras av ordförande.16.
Rolf föreslår att ekolodförbudet tas bort där det finns i våra regler. 
Beslutas enligt förslaget. Åtgärdas av Patrik. 

17.


