
Protokoll från möte om bildande av Eda Fiskekrets.

Plats: KS-salen, kommunhuset Charlottenberg

Datum: 2019-07-31

Tid: 19.00-21.30

Deltagare: Daniel Nilsson

Kurt Emtman

Bengt Karlsson

Yngve Ivarsson

Henrik Jansson

Henry Larsson

Sven-OlofHedell

Mikael Augustsson

Patrik Carlsson

Göran Bengtsson

Eda Kommun

Skillingmarks Fvof

Lersjöarnas Fvof

Fjällsjön-Öjenässjöns Fvof

Stora och Lilla Högs Fvof

Yxesjöarnas Fvof

Yxesjöarnas Fvof

Bortan-Häljeboda Fvof

Vrångsälvens Fvof

Lersjöarnas Fvof

Mötets öppnande.

Daniel Nilsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna

Fastställande av röstlängd.

Samtliga deltagare fyllde i deltagarlistan.

• Godkännande av dagordning.

Föreslagen dagordning godkändes

Val av ordförande

Daniel Nilsson valdes till ordförande.

Val av sekreterare.

Göran Bengtsson valdes till sekreterare.
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Val av protokollsjusterare.

Patrik Carlsson valdes att tillsammans med ordförande och sekreterare att
justera dagens protokoll.

Information från projektet.

Daniel Nilsson informerade om den intervju han givit som publicerats i
Arvika Nyheter.

Länsstyrelsen har godkänt placeringen av Helgebodas båtramp. De
föreningar som inte lämnat förslag på placering uppmanades att göra
detta snarast. Påpekades också att ansökan till Länsstyrelsen om
placering av båtramp måste åtföljas av arrendeavtal.

De föreningar som inte är anslutna till 1-fiske uppmanades att göra detta.

Frågor börjar komma om gemensamt kommunkort. DN klargjorde att ett
sådant tidigast kan komma efter projektets slut, dvs i februari 2020.

DN har haft en presentation av projektet för kommunfullmäktige. Den
tidigare positiva inställningen till direkt ekonomiskt stöd verkar ha
avtagit. Detta påverkar fortsättningen av planerna med bildandet av en
fiskekrets. Se mera nedan.

Som meddelades vid förra mötet finns intresse från Fiskejournalen att
göra ett reportage om vårt område. Kostnaden för detta är 55 kkr.
Kommunens näringslivsutvecklare, Anneli Andersson har lovat stöd med
50% av summan. Resterande finansiering kan förhoppningsvis komma
från de företag som är engagerade inom projektet.
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Föregående mötes protokoll.

Protokollet gicks igenom och följande punkter diskuterades.

• Forshagaakademin, främst angående biotopvård,

• - kontakt efter semestern (DN)

Nya stadgar, se pkt 10 nedan

Ekonomisk fördelning, se pkt 9 nedan

Beträffande bankkonton meddelade Bengt K att han vid kontakt med
Westra Wermlands Sparbank fått rådet att ha Föreningskonto eftersom
Servicekonto kan ge problem om den som kontot är kopplat till inte kan
fullgöra sina uppdrag. Med sådant konto för ideell förening behövs inget
organisationsnummer. Om en "krets" skall ha ett konto kan dock andra
former, t.ex. ekonomisk förening och därmed organisationsnummer vara
att föredra.

Behovet av olycksfallsförsäkring för eventuella skador på användare av
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diskuterades. Enligt uppgift ger medlemskap i Sveriges
fiskevattenägareförbund tillgång till en sådan försäkring. Varje Fvof
uppmanas att kontrollera och diskutera om medlemskap.

Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.

Ekonomisk fördelning.

En längre diskussion hölls och de exempel som DN skickat ut gicks igenom.

Målet att ett gemensamt "kretsfiskekort" fastslogs.

Frågan om koppling till ett så kallat "kanotfiskekort" enligt Arvikas modell
diskuterades med slutsatsen att detta behöver utredas mera.

Någon form av kompensationssystem skall finnas för de föreningar som
förlorar ekonomiskt på ett gemensamt kretskort. Detta skall formuleras
och finnas i stadgarna.

Nuvarande försäljning av externa f iskekort de tre senaste åren (inte
markägare eller ortskort) skall rapporteras av varje förening till DN som
bas för en total kalkyl. Intäkter från "put- and take- vatten" skall inte vara
med eftersom rätt till fiske i sådana vatten inte skall ingå i kretskortet.
Om möjligt skall Hugn redovisa sina trollingkort separat. De föreningar
som inte kan separera olika kortkategorier gör en uppskattning av sin
externa försäljning.

• Överskott från extern försäljning skall gå tillbaka till föreningarna enligt
prioritetsordningen kompensation - biotopvård - uttaxering. Uttaxering
innebär att föreningarna får en del av överskottet från
kretskortförsäljningen enligt ännu inte fastställd modell. Olika modeller
diskuterades och skall presenteras mer i detalj senare. Bl.a. kom ett
förslag från Stora och Lilla Hög om ett poängsystem baserat på de
fiskarter som finns i olika vatten. Henrik J skickar ett skriftligt förslag till
Daniel.

Sannolikt kommer inga pengar att kunna delas ut år l eller år två.
Överskott skall då sparas i en buffert för framtiden. Viktigt att stadgarna
skrivs så att detta blir möjligt och att de kan ändras i framtiden.

Hemsidan behöver hållas uppdaterad och aktuell. Detta kostar ca 15
kkr/år. Denna kostnad bör tas av de företag som vill synas på hemsidan.

Möjligheterna att få finansiering för en deltidstjänst för administration av
en gemensam förening i framtiden diskuterades. Ekonomiska
förutsättningar måste utredas mer i detalj.

Stadgar

Förslag från Hugns Fvofom uppgifter kan skrivas i protokoll, behöver inte
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finnas i stadgar.

Viktigt att verksamheten startar men inget krav skall finnas på anställd
resurs. Stadgarna skall skrivas så att det är ett mål som kan uppfyllas
senare.

Uttrycket främja lokal turistnäring skall inbakas i §4 i stadgarna.

Verksamhetsåret föreslås bli 07-01 - 06-30 med årsmöte senast 09-30
och ett medlemsmöte i Mars månad.

Frågan om in- och utträde av medlemmar skall in som §3.

§15 skall avhandla både verksamhetsplan och budget.

•

Val av ordinarie styrelse.

Eftersom flera punkter behöver bearbetas vidare bordlades frågan till nästa
möte.

Nästa möte

Nästa möte hålls 2019-09-18 kl. 19 i kommunhuset Charlottenberg.

Vid protokollet.
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han BenBengtsson

Justeras:
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Patric Carlsson
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Daniel Nilsson
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