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Möte ang bildande av Eda Fiskekrets

Plats

Datum

Tid

Deltagare

KS-salen

2019-10-30

19:00-21:00

Daniel Nilsson
Mats Rydström
Patric Carlsson
Kurt Emtman
Henrik Jansson
Mats Keller
Gert Bergkvist
Göran Bengtsson
Viktor Olsson
Yngve Ivarsson
hlenry Larsson

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

1 Mötets öppnande

Daniel hälsade deltagarna välkomna till kvällens möte om bildandet 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
Patric Carlsson valdes till justerare
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7 Information från initiativtagarna
Daniel Nilsson informerade Om vad som skett i Projektet sista tiden.

Besluten för vattenverksamhet för båtramperna trillar in. Vi har nu 3
till båtramper som vi kan göra.

Vi kommer lägga ut två bryggor till nästa vecka då har vi 2 kvar
sen. Hugns Fvofoch Stora och Lilla Högs fvof.

Information om det sedan tidigare aviserade reportagebesöket från
Fiskejournalen som genomfördes 19-09-17/18.Reportaget kommer
att publiceras någon gång under 2020. Exakt tidpunkt diskuteras. FJ
vill göra det vid samma tid nästa år som reportaget gjordes i år för
att bilderna skall stämma med tiden men från projektets sida vill
man ha tidigare publicering för att få ut budskapet före
turistsäsongen.

Ett projekt för kommunens 5:e-klassare har genomförts under
hösten . Sportfiskarna genomförde projektet som kallas
"skolbäcken" 9 st av kommunens skolor medverkade . Lekgruset
som används i projektet är skänkt av Miljösektionen på Eda
kommun samt LBC.

Elfiske har genomförts i Långlandsbäcken ( Lersjöarnas Fvof),
Mörtebäcken ( Skillingmarks Fvof), Hemsjöbäcken (Vadjungens Fvof
), Fjällbuälven (Yxesjöarnas Fvof), Duserudsbäcken (Vrångsälvens
Fvofoch Rinnan i Håltebyn-Rinnens Fvof

Lekplatsinventering för gös skall genomföras i Hugn Tanken var
också att djupkarta tas fram. Nu kommer LST Värmland att göra
djupkartorna. Inventering av eventuella lekplatser för röding skall
genomföras i Fjäll-Öjenässjöns fvof i Öjenässjön .

Nästan alla ansökningar för båtramper är inskickade till
Länsstyrelsen. Fattas 2 st.

Alla Fvo-föreningar inom projektet (10 st) är nu anslutna till 1-fiske
och totalt 12 av 14 föreningar inom kommunen är anslutna.

8 Föregående protokoll

Gicks igenom och lades till handlingarna.

9 Diskussion ekonomi olika förslag presenteras. Kommunen
informera om insats. Beslut ekonomimodell.

Kommunen kan bistå med medel motsvarande en 10% tjänst under
2020 samt drift av hemsidan under förutsättning att kretsen bildas
och ett gemensamt flskekort introduceras under året.

Mötet enades om att föreslå ordinarie styrelse att använda sig av den
ekonomimodell som utformats och redovisades på mötet
"Uttaxeringsmodell fiskeresurs i Eda version l ,0"
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10 Gå igenom stadgar. Nya inkomna förslag. Beslut stadgar.
Justering av punkternas inbördes ordning i stadgarna utfördes samt vissa
redigeringsmässiga ändringar.
Mötet beslutade att godkänna förslag till stadgar "Version 4". Förslaget
antas på första ordinarie årsmöte.

11 Fråga om bildande av Eda Fiskevårdskrets
Mötet enades om att bilda Eda Fiskevårdskrets. Daniel ser vidare på hur
denna process nu ska fortgå

12 Diskussion om ordinarie styrelseposter, sammansättning
styrelseposter

Diskussion fördes angående styrelsens sammansättning, bl a diskuterades
hur representant för naturturismföretagen ska representeras i styrelsen. Lyfts
på nästa möte igen.

Diskussion fördes även om att det kunde vara lämpligt att kommunen hade
kassörsposten.

Varje FVOF fick i uppdrag att föreslå ordinarie representant i styrelsen samt
en suppleant.

13 Inför val av ordinarie styrelse information
Bordlades till nästa möte.

14 Övriga frågor
Frågan om när konstituerande årsmöte skall hållas väcktes. Mötet enades
om att konstituernade årsmöte hålls senast mitten på februari 2020.

15 Fastställ nytt mötestillfälle
4 december kl 19:00

16 Mötets avslutande

Mötet avslutades.
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