Dagordning årsstämma Floda-Björbo Fvof, 2021-06-15 vid
Strandbackens Folkets park i Dala-Floda.
Delatagande på mötet:
§1. Stämmans öppnande;
§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt utseende av två justeringsmän;
§3. Anteckning av närvarande delägare jämte ombud för delägare samt fastställande av delaktighetslängd;
§4. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst;
Om information om stämman annonserats ut i tid.
§5. Fastställande av dagordning;
§6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna verksamhets- och räkenskapsåret;
Verksamhetsberättelse av ordföranden, Ekonomisk berättelse av kassören samt Budgetförslag från
styrelsen och kassören. (Separata dokument i slutet av dagordningen).
§7. Revisorernas berättelse; (Separat dokument i slutet av Dagordningen)
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter;
§9. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt räkenskaperna, fråga om utdelning;
Styrelsen föreslår en fondering av vinsten för fiskevårdsåtgärder på samma sätt som tidigare att 80% av
föregående års vinst går till fiskevårdskontot.
§10. Fråga om arvoden till ordförande, kassör och revisorer;
Föregående år: Ordförande och kassör vardera 900 kr. Revisorerna vardera 900 kr.
Styrelsen föreslår samma belopp för 2021.
§11. Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2021;
Avgående ledamöter:
Patrik Svanström
Fredrik Eriksson, avgår även som ordförande
Styrelsens förslag, enligt nedan:
Styrelsemedlemmar på två år, styrelsens förslag:
Micke Bergman suppleant Henrik Skinstad
Jo Hausel suppleant Larisa Iljas
Pontus Hindrikes suppleant Mikael Johansson
Övriga styrelsemedlemmar enligt nedan
Björn Nordquist suppleant Anders Permats
Erik Hindén suppleant Johan Mårtens
Tommy Lönnebacke suppleant Peter Gustafsson

Per Karlsson suppleant vakant
Då många andra föreningar använder så kallade rullande suppleanter som ersättare för ordinarie
ledamöter om dessa tvingas utgå från möte behövs troligen inte mer än 3 – 4st suppleanter och då vi har
lyckats ta fram 5st förslag borde detta räcka väl för att få en fungerande styrelse även under 2021.
§12.

a) Val av ordförande;
Styrelsens förslag: Jo Hausel, 46 år från Gubbo utanför Smedjebacken. Jo är en van sportfiskare och
van vid drivande av eget företag, Jo har även kontakter i Sportfiskarna (Sveriges Sportfiskeförbund)
b) Val av kassör;
Styrelsens förslag: Micke Bergman sitter kvar.

§13.

Val av revisorer och revisorssuppleanter;
Styrelsens förslag: Olle Eriksson och Hans-Erik Bertilsson, Dala-Floda sitter kvar.
Revisorssuppleant: Gossas Olof Eriksson, Dala-Floda sitter kvar.
Val av valberedning;
Styrelsens förslag: Peter Eriksson, Dala-Floda och Sven-Göran Eriksson, Björbo sitter kvar.

§14.

§15. Fastställande av plan för fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet, beslut om fiskets bedrivande
under det kommande verksamhetsåret, samt beslut om upplåtelser;
a) Styrelsens förslag till utsättning av fisk 2021.
Gysstjärn, regnbåge
4 000 kr
Basttjärn, regnbåge
5 000 kr
Lövsjödammen, regnbåge
3 000 kr
Långsjön, röding
10 000 kr (utsättning oktober-november)
(Gagnef-Mockfjärd sätter ut öring i Juni för samma belopp då vattnet är delat)
Flosjön, öring
Se nytt förslag gällande
vattendomskvoten
Byrtjärn, Lilla Byrtjärn
utökas med ytterligare en utsätttning
a´ 4 - 5 000 kr.
Från dagens 2 utsättningar till 3 utsättningar under 2021.
Totalt för 12-15 000 kr.
Glasögontjärn regnbåge
3 ggr/år + Höstlovsfisket.
Utsättning 1 före midsommar (maj/juni)
Utsättning 2 augusti september
Utsättning 3 Höstlovsfisket v 42-43
Utsättning 4 Inför vintern någon gång v 45-47
Totalt 16 000 kr (4 000 kr per gång)
Gryssen, öring
8 000 kr
Närsen, 200 kg vattendomspengar
Flosjön, 400 kg vattendomspengar
Forsarna, 180 kg
Totalt 780 kg enligt vattendom.
SUMMA
61 000 kr
Notering: Tillgången på öring relativt säker genom vår leverantör Persbo-Gallsbo fiskodlingar. Tillgången
på röding är inga problem, även där levererar Persbo-Gallsbo liksom regnbåge. Persbo-Gallsbo är
totalleverantör.

§15b

Styrelsens förslag till Fiskekortspriser år 2021
Oförändrat enligt nedan
Ortskort / Fiskerättsbevis
250 kr/år. (helt Familjekort inkl kräftfiske)
Turistkort - årskort
500 kr/år. (Familjekort)
Turistkort - vecka
250 kr/vecka. (Familjekort)
Turistkort - dygn
100 kr/dygn. (Familjekort)
Barn under 18 år fiskar på målsmans och mor och farföräldrars kort.
Trollingkort
Trollingkort – ortskort
250 kr/år (endast iFiske)
Trollingkort – dygnskort
250 kr/dygn (endast iFiske)
Trollingkort – Årskort
1500 kr/år (endast iFiske)

§15c

Styrelsens förslag om ersättning för fångad mink ökas till 300 kr, då vi anser att det finns alldeles för
mycket mink i våra vatten idag. Ersättningen betalas endast ut ett år retroaktivt.

§15d

Ädelfiskeregler, styrelsens förslag:
Forsarna: oförändrade regler.
Flosjön och Närsen:
Förutom redan rådande regler bör följande tilläggas:
Särskilda regler för Flosjön:
Ismete med max 6st spön och angling med max 10st don och angelkrok med minimimått på 10cm.
Anledningen här är att det är samma regler som de flesta seriösa öringvatten runt om i landet har.
Trolling med max 4st spön vilket är samma regler som t.ex. Gimmen som är av ungefär liknande
storlek och även har öring.

§15e

Kräftfiske.
Styrelsens förslag på datum:
Omgång 1 - Björbo och Dala-Floda:
Fredag 6/8 start 17.00 – stopp Lördag 7/8 17.00
Omgång 2:
Fredag 27/8 start 17.00 – stopp Lördag 28/8 17.00
Regler
50st godkända kräftor per dygn (minimum 10 cm)
Kräftfisket ingår i Ortsfiskekortet och ger rätt till 10st burar. Ortskort köpes via närmaste ombud eller
via www.ifiske.se (Floda-Björbo FVO)
Var
Tillåtet endast i Flosjön och i Västerdalälven från gränsen mot Nås Fvof uppströms Käringforsen ner
till fiskegränsen ovanför LIllstups kraftverk. Kräftfiske är inte tillåtet i Noret i Dala-Floda.
Kräftfiskegrupp samma som förra året, styrelsens förslag:
Olle Eriksson, Dala-Floda
Björn Nordquist, Björbo
Johan Gruhs, Björbo
Gruppen kan utifrån dessa personer själva utse fler deltagare.

§16. Fastställande av avgifter för fiskerättsbevis och fiskekort samt tillkännagivande av var och när
fiskerättsbevis får lösas;
Idag: iFiske, Turistbyrån i Djurås samt lokala ombud, styrelsen föreslår ingen förändring.

§17.

Behandling av motioner, som inte behandlats i samband med annan fråga;

Motion – Björn Nordquist 2021-01-05
Åtgärda närsbäcken, dammen så fisken tar sej upp igen efter lek
§18.

Övriga frågor.

a) Bryggan vid Stora Byrtjärn, handikappanpassad helt ny brygga krävs.
Vi får hjälp från John Fändrik som arbetat i många år med handikappanpassning av fiske. Bidrag söks
från Sportfiskarna och Fiskevattenägarna samt Gagnefs Kommun.
Total kostnad om vi bygger med egen arbetskraft ligger mellan 25-40 00 kr beroende på vilka
flytkroppar vi ska ha. Detta kommer prioriteras under våren och styrelsen kommer undersöka
möjligheter att få bidrag för bygget samt ta resterande del från egna medel för att bygga färdigt
bryggan redan under våren.
Bidragsgivare att kolla upp blir Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och
Gagnefs kommun.
b) Ungdomsfiske.
Vi kommer att ha flugfiskekurs under våren 2021, till detta har vi investerat i 2st flugspöset komplett
med spö, rulle och linor. Dessa set ska sedan ungdomar eller andra kursdeltagare kunna låna gratis
veckovis från föreningen.
Sportlovsfiske för skolbarn från Björboskolan och Syrholns skolor, öppet hela sportlovet, fritt fiske för
skolbarnen, övriga löser fiskekort som vanligt. Vi bör sätta ut fisk före om det ska bli lyckat.
Fisktillgång kollas upp omgående.
Höstlovsfisket 2021 ska utökas till hela höstlovsveckan och därför bör fisk sätts ut för detta en vecka
före (se fiskutsättningsplan §14a)
c) Inköp av ROV fjärrstyrd mini-ubåt med HD kamera och belysning
Pris ca 12 000 kr. Styrelsen var enhällig i att denna ska införskaffas nu när vi har medel för detta. En
youtube kanal skall öppnas där vi sedan lägger ut filmer både ovan och under vattnet.
d) Temperaturgränser för forsarna och sjöarna
Forsarna: över 20 grader i vattnet innebär fiskestopp, styrelsen sätter ut skyltar och informerar om
detta.
Sjöarna (Flosjön och Närsen): Här kommer vi att rekommendera att de som trollar inte aktivt satsar
på öringfiske om temperaturen överstiger 20 grader. Alltså inget fiskeförbud då detta sätter stopp
för såväl abborrfiske som gäddfiske vilket inte är lämpligt. Styrelsen var inte enig om detta beslut
men efter votering var det majoriteten som röstade för detta förslag som därmed gäller som
styrelsens förslag.
§19.

Mötet avslutas.

