Lagans o Hjörneredssjöarnas fiskevårdsområdesförening

Protokoll fört vid Lagan Hjörneredssjöarnas fiskevårdsområdesförenings årsstämma i
Timmershult den 17 maj 2017.
Styrelsens ordförande Rolf Johansson hälsade stämmodeltagarna välkomna.
1. Till ordförande för kvällens stämma valdes Rolf Johansson.
2. Till justeringsmän valdes: Kjell-Arne Gunnarsson och Per-Sylve Åkesson.
3. Till sekreterare valdes:

Kjell Brorsson

4. Deltagarlista upprättades.
5. Dagordningen för stämman godkändes.
6. Kallelse som skett i HP resp LT den 27 april 2017, godkändes.
7. Verksamhetsberättelse för LHFvof 2016:
Föreningens styrelse under 2016:
Ordförande:
Rolf Johansson.
Övriga ledamöter:
2 år, 2016 - 2017: Tommy Gunnarsson, Arne Olsson och Per Sylve Åkesson.
1 år, 2016:
Kjell Brorsson, Gunne Karlsson och Lars Bertil Pettersson
Suppleanter:
1 år, 2016:
Mats Johansson och Sverker Johansson
Fiskekortsförsäljning under år 2016: (försäljning 2015)
77 årskort (73), 134 veckokort (154) samt 564 dagskort (634).
Föreningens ekonomi 31/12 2016:
Balansräkningen visar följande:
Tillgångar:
395.347 kr
Skulder och eget kapital: Skuld 6.555 kr, ing balans 378.662 kr vinst 10.130 kr.
Detaljerad information om föreningens ekonomi,
se kassörens ekonomiska redovisning.
Styrelsemöten:
Under verksamhetsårets har tre formella styrelsemöten hållits.
Regler för öringfiske:
Styrelsen beslöt under året om följande regler för öringfiske:
Minsta mått 40 cm och max två öringar per dag.
Ett spö per fiskekort och tillåten tid från 1 april till och med 30 september.
Ägarlängden:
Ordförande har haft kontakt med lantmäteriet och påbörjat arbetet med en revision
av nuvarande ägarlängd som börjar bli inaktuell.
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Det går tyvärr inte att beställa en ny ägarlängd, utan vi måste istället personligen
sätta oss vid lantmäteriets kunddatorer och gå igenom fastighet för fastighet.
Skyltning:

Skyltningen utmed våra vatten har setts över och underhållits.

Iläggsplatser:
Hjörnered: Denna byggdes under året, blev mycket bra och är mycket
uppskattad.
Knäred:
Länsstyrelsen har gett klartecken för byggnation i Knäred.
Men tyvärr ”backade” markägaren ur sitt muntliga löfte, och nu vill han
inte teckna något arrendeavtal.
Troligen vill markägaren sälja fastigheten och styrelsen har diskuterat
om det kan vara möjligt att föreningen köper densamma.
Rastplatser:
”Nya” bord och bänkar har satts upp vid Perstorps brygga och vid iläggsplatsen i
Hjörnered.
Inplantering av fisk:
Under året gjordes inplantering av öring dels i Knäred och dels i Hultadammen.
Tyvärr ”tjuvfiskades” en stor del av öringen i Knäred upp. Detta berodde troligtvis på
informationsmissar och bristande kunskaper om vilka som får fiska. De berörda har
informerats och vi gör ytterligare ett försök med en motsvarande inplantering i år.
Hälften släpps i Knäred och den andra hälften i Hult.
Nytt tillstånd måste sökas och Rolf skickar in en ny ansökan till Länsstyrelsen.
8. Årets verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning enligt ovan och revisorernas
berättelse föredrogs och godkändes.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Ersättningar:

4.000 kr till styrelsen att fördela internt
1.500 kr till respektive fisketillsyningsman
250 kr per revisor och revision, reseersättning 18,50 kr/mil.

11. Val av styrelse:

Till ordförande för ett år valdes Lars-Bertil Pettersson (2017)
Kvarstående tre ledamöter, ett år (2017)
Tommy Gunnarsson, Arne Olsson och Per-Sylve Åkesson
Ledamöter två år, (2017 och 2018):
Kjell Brorsson o Gunne Karlsson, omval, samt nyval av
Sverker Johansson.
Styrelsesuppleanter:
Mats Johansson och Kjell-Arne Gunnarsson, 1 år. (2017)

12. Val av revisorer
och suppleant:

Till revisorer valdes: Kersti Adler o Bengt-Arne Bengtsson.
Till revisorssuppleant valdes:
Andreas Johnsson.
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13. Valberedning:

Till valberedning valdes:
Bo Fritzson (sammankallande), Leif Andersson och Joakim
Antonsson.

14. Verksamhetsplan o budget för år 2017.
•

Hemsidan ska färdigställas.

•

Styrelsen skall arbeta vidare med de planerade åtgärderna gällande iläggsplats i
Knäred. Uppdrogs åt styrelsen att utreda och ev inköpa den aktuella fastigheten för
detta ändamål.

•

Styrelsen skall följa upp och arbeta vidare med Öringprojektet.
En ny inplantering motsvarande den som gjordes 2016 ska genomföras i år.

•

Ägarlängden skall revideras och aktualiseras.

•

Soptunna ska beställas för rastplatsen i Hjörnered.

•

Utbildning av fler tillsynsmän.
Ovanstående plan och budget godkändes.

15. Inga motioner från medlemmar hade inkommit.
16. Övriga frågor:
Uppdrogs åt styrelsen att diskutera och utreda möjligheten för icke markägare att
ingå föreningens styrelse.
Vidare, vilka får lämna synpunkter på kommande vattendom 2024?
Stämman föreslog att kommande kallelser, nyheter och protokoll läggs ut på
hemsidan.
17. Stämmoprotokoll:
Årets stämmoprotokoll skall efter justering anslås dels i Ysbyhallen och dels hos
PerTec.
18. Avslutning:
Rolf Johansson, som tackade för intressanta diskussioner och en väl genomförd
stämma och förklarade densamma avslutad.
Vid protokollet:
Kjell Brorsson
Justeras:
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Kjell-Arne Gunnarsson

Per-Sylve Åkesson

