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Samhällsbyggnad, Miljösektionen
Mats Rydström
Mats.Rydstrom@eda.se

Diskussionsmöte ang bildande av Eda Fiskekrets

Plats

Datum

Tid

KS-salen

2019-02-28

19:00-21:30

Deltagare Daniel Nilsson
Mats Rydström
Mats melin
Mikael Augustsson
Kurt Emtman
Henrik Jansson
Lena Arnesen
Henry Larsson
Sven-Olof Hedell
Sveri-Åke Bryngelsson
Mats Keller
Bengt Karlsson
Viktor Olsson

Eda Kommun
Eda Kommun

Vrångsälvens FVOF
Bortan-Häljeboda FVOF
Skillingmarks FVOF
Stora och Lilla Högs FVOF
Lersjöamas FVOF
Yxesjöarnas FVOF
Yxesjöarnas FVOF
Vadjungens FVOF
Vadjungens FVOF
Lersjöarnas FVOF
Hugns FVOF

1 Mötets öppnande
Deltagarna hälsades välkomna till kvällens diskussionmöte om ett ev
bildande av en Fiskevårdskrets i Eda Kommun

2 Fastställande av närvaroförteckning

Samtliga deltagare fyllde i närvarolistan

3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen redovisades och godkändes

4 Val av mötesordförande

Daniel Nilsson valdes till mötets ordförande

5 Val av mötessekreterare

Mats Rydström valdes till sekreterare för mötet

6 Valavjusterare

Mats Melin valdes till justerare

Eda kommun

Postadress

Box 66
673 22 Charlottenberg

Hemsida

wmw.eda.se

Besöksadress

Target 1
673 32 Charlottenberg

E-post

kommun@eda.se
Telefon
0571-281 00

Fax
0571-281 03

Organisationsnr
212000-1769
Bankgiro
560-9912
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7 Information från initiativtagarna
Daniel Nilsson informerade om de träffar som hållits tidigare där behovet av
ett gemensamt fiskekort och en gemensam krets har diskuterats och kort om
arbetet med att starta upp LEADER projektet "Fiskeresurs i Eda" och syftet
med det.

8 Förslag till stadgar
Ett förslag till stadgar presenterades och gicks igenom punkt för punkt, se
bilaga. Under nedanstående punkter föreslogs tillägg eller ändringar enligt
följande:

§8 Kallelse skall ske till kontaktperson i resp förening och skall även ske per
brev.

En ytterligare punkt om "tidpunkt för justering" skall läggas till §8 samt en
punkt om förslag till kontaktperson från resp FVOF till styrelsen

§9 Lägg till medel från försäljning av kretskort under paragrafen ekonomi.

§10 Det ska framgå av stadgarna att FVOF ska vara i majoritet i styrelsen

§13 Kallelse ska även ske via brev

9 Val av interimsstyrelse
Till interimsstyrelse föreslogs deltagarna från FVOF på sittande möte
Poster fastställes på nästa möte.

10 Övriga frågor
Följande frågeställningar togs upp under mötet vilka behövde undersökas
vidare:

Behöver bildandet av fiskekretsen rapporteras till bolagsverket ?

Behövs en punkt i stadgarna om uteslutning av medlem ?

Behöver FVOF försäkring för ex vis olyckor i samband med
användandet av föreningens bryggor mm

11 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Nästa möte bestämdes till den 13 maj kl 19:00

Kallelse med tid o plats går ut till FVOF samt deltagarna på mötet.
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