
*| Eda kommun PROTOKOLL
Datum

2019-05-13

Sida

1(3)

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

Möte ang bildande av Eda Fiskekrets

Plats

Datum

Tid

Deltagare

KS-salen

2019-05-13

19:00-21:00

Daniel Nilsson
Mats Rydström
Mats Melin
Kurt Emtman
Henrik Jansson
Mats Keller
Bengt Karlsson
Viktor Olsson
Yngve Ivarsson

Eda Kommun
Eda Kommun
Vrångsälvens FVOF
Skillingmarks FVOF
Stora och Lilla Högs FVOF
Vadjungens FVOF
Lersjöarnas FVOF
Hugns FVOF
Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

1 Mötets öppnande

Deltagarna hälsades välkomna till kvällens möte om 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 Val av juste ra re

Mats Melin valdes tilljusterare

7 Information från initiativtagarna

Daniel Nilsson informerade från deltagandet i sportfiskemässan:

Eda kommun

Postadres5

Box 66
673 22 Charlottenberg

Hemsida

www.eda.se

Besöksadress

Torget 1
673 32 Charlottenberg

E-post
kommun@eda,se
Teiefon

0571-281 00
Fax
0571-281 03

Organisationsnr
212000-1769
Bankgiro
560-9912
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Sportfiskemässan 2019
Under helgen vecka 13 medverkade Fiskeresurs i Eda på Sportfiskmässan i
Jönköping. Till mässan följde representanter från några av kommunens
fiskevårdsföreningar med.
Under tre dagar på sportfiskemässan i Jönköping besöktes mässan av över
15000 personer varav mestadelen kom på lördag.
Utställare på mässan var allt från betesförsäljare, båtförsäljare,
betesbyggare, fiskedestinationer och fiskeprofiler. Fiskeresurs i Eda
hamnade under genren fiskedestinationer och vi lockade över 150 personer
till våran lilla monter.
Vi fick massa fina inspel att fisketurister kommer åka till oss i stället för
Norge och flera fiskeprofiler ville besöka oss. Vi har en fin blandning av
fiskearter och en natur som man får åka långväga för att besöka.

På sportfiskemässan kom flertal fiskeprofiler/youtubers fram till oss och
tyckte området var intressant. Även Fiskejoumalen vill göra ett reportage
(redan i höst) samt ha med oss i deras tidning (Reportage i Fiskejoumalen
samt Allt om flugfiske + ett magasin Här fiskar du i Sverige 2020).
Detta kostar pengar och det billigaste alternativet hamnar på 55 000 kr.
En viss del av detta kan turismföretagen betala men inte allt. Vi ser att detta
kan gynna inte bara fisket och fiskevårdsföreningama i kommunen utan
även naturturismen i området.
Detta kan ge merförsäljning till våra lokala företag vilket på sikt gynnar
kommunen. Vi skulle gärna se att kommunen på något vis står för 50% av
denna kostnad dvs 27 500 kr.

Vi påbörjade även diskussioner med både Sportfiskeakademin för möjlighet
att få hjälp med fiskevårdsarbeten och även kontakt med Sportfiskarna
skapades. Klarar vi förvalta dessa kontakter så kan vi öka både fiske och
naturturismen samt att våra fiskevårdsföreningar får hjälp med att utföra de
åtgärder i sina vatten som man länge planerat.

8 Föregående protokoll
Frågan om FVOF behöver en försäkring för ex vis olyckor i samband med
användandet av föreningens bryggor mm har inte utretts färdigt, behöver
kollas upp vidare inför nästa möte.

Diskussion humvidaFvof behöver organisationsnr. Utreds vidare.

Enligt undersökningar behöver inte Fiskevårdskretsen registrera in mer än
att det bildas en förening, om man vill skydda namnet på fiskevårdskretsen
inom länet så ska anmälan till Bolagsverket göras.

9 Diskussion ekonomi, olika förslag presenteras
Se bilaga

10 Förslag till stadgar
Det har inte inkommit några synpunkter på detta. Föreningarna uppmanas
lyfta med sina styrelser för inspel till nästa möte.
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9 Val av interimsstyrelse
Ordförande : Daniel Nilsson

Sekreterare: Mats Rydström

Ledamöter enl listan

Fvof

Vrångsälven

Yxesjöarna

Lersjöarna

Bortan-Häljeboda

Vadjungen

Skillingmark

hlålteby-Rinnen

Fjällsjön-ÖJenässjön

Stora och Lilla Hög

Hugn

Ledamot

Patric Karlsson

Sven Olof Hedell

Göran Bengtsson

Mikael Augustsson

Gert Bergqvist

Kurt Emtman

Robert Bergström

Yngve Ivarsson

Henrik Jansson

Viktor Olsson

Suppleant

Mats Melin

Henry Larsson

Bengt Karlsson

Ragnar Borrman

Mats Keller

Jan Hultman

Martin Bergström

Sebastian Fors

10 Övriga frågor
Följande frågeställning togs upp under mötet vilken behövde undersökas
vidare:

Hur ska ev tillgångar från kretskortsförsäljning mm fördelas inom fvof.

Ett nytt förslag förutom de som presenterades på mötet var att hälften skulle
bero på områdets vattenareal och den andra hälften på resp områdes
försäljning.

Ett förslag redovisas till nästa möte.

11 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Nästa möte bestämdes till den 31 juli kl 19:00

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