Protokoll extra fiskevårdsområdesstämma 13/3 2011
Till mötesordförande valdes Thomas Eriksson , justeringsmän Tord Wahlström
och Helge Stenholm och sekreterare Gunnar Bergentz
Extrastämman hålls p.g.a. liggande förslag på ändrat antal styrelsemedlemmar
enligt stadgarna. Efter diskussion om extrastämmans stadgeenliga utlysning, då
kallelsen utgått men ingen annonsering skett, enas stämman och godkänner så den
föreslagna förändringen av § 16. Detta innebär att styrelsen framgent skall bestå av
ordförande plus 5-8 övriga ledamöter samt 1-2 suppleanter.
Även ändringsförslag i § 12 i stadgarna bifalles innebärande att kallelse till
stämman fortsättningsvis skall ske enligt följande: Annons i ortspress. Medlem
som så önskar kan hos styrelsen begära personlig kallelse via e-post, alternativt
brev.

Protokoll ordinarie fiskevårdsområdesstämma 13 / 3
2011
Styrelsens berättelse : Man har haft två möten. Informationstavlorna runt sjön är nu
moderniserade och inlagda på hemsidan för enklare uppdatering. Som tidigare år är
farliga grund i sjön bojmarkerade. Provfiske efter leköring i Brattforsbäcken har
inte givit något resultat. Inga enkla långtgående slutsatser kan dock dras av detta.
Fiskekortsförsäljningen motsvarar i stort föregående år dvs. c:a 20 000 kr i intäkt
varav hälften via försäljning på Uskavi. Statsbidrag har utgått för kalkning av
Aspen och S.Brunnsjön. Vad gäller den årliga fiskeligan anmäls i princip endast
fiskar tagna med fasta redskap. Hur popularisera denna tävling? I nuläget vinner
man diplom,ära och Mors dags lunch på Uskavi. Största gäddan 8,46 kg och
abborren 1,46 kg
Revisorernas berättelse: Räkenskaperna är i god ordning och man yrkar på full
ansvarsfrihet för styrelsen vilket bifalles.
Ersättningen för styrelsearbete beslutas bli oförändrad , 400kr till ordf. , 500 kr till
kassör och 300 kr till tillsynsmän.
Val av styrelse: Stämman beslutade omval av Thomas Eriksson ordf. samt omval
av Lars Holm, Gunnar Bergentz och Jan Gustavsson på två å. Nyval av Urban
Svensson på 2 år som ersätter Roine Eriksson.

Som suppleant omvaldes Börje Lindström på 2 år .
Val av revisorer: Olle Johansson omvaldes på 2 år . Revisorssuppleant vakant.
Val av valberedning: Kristina Eriksson kvarstår . Johan Linderkers återkommer till
valberedningen. Styrelsen påtar sig ansvaret att lösa ev. jävssituationer som kan
uppstå då Johan också ingår i styrelsen.

Fiskeplan: Styrelsens förslag till fiskeplan godkännes. I grova drag innebär den att
vi skall a/fortsätta att sätta ut risvålar. b/ fortsätta med grundmarkeringar. c/ hyra
container för vårstädning. d/ underhålla båtiläggningsplatsen på Uskavi. e/
fortsätta med provfiske efter leköring. f/ frågan om utplantering av gösyngel skall
utredas av styrelsen. Hur stor är chansen att lyckas ?
g/ uppföljning av det stora provfisket i sjön 1998 i hushållningssällskapets regi
skall ske Frivilliga medlemmar sökes för att göra ett liknande provfiske nästa år.
Avsikten är att försöka dra slutsatser avseende fiskebeståndets utveckling i Uskan.

Fiskekort: Årskortet höjs till 200 kr.För övrigt bifalles oförändrade kortavgifter.
Fiskerättsbevis: Frågan tas upp. Vi saknar detta nu men har en befintlig lista där
alla med fiskerätt har tilldelats ett nummer för märkning av fasta redskap. Listan
uppdateras och kompletteras med nr 23. Viktigt att nummerserien
överrensstämmer med motsvarande serie i Fåsjön då många har fiskerätt i båda
sjöarna.
Budgetförslag 2011: presenterades av Lars H. Man räknar med oförändrade
intäkter på c:a 22 000kr och utgifter motsvarande c:a 16 000. Budgetförslaget
godkändes.
Stämmoprotokollet: Beslutas hållas tillgängligt på hemsidan www.usken.se/fiske
.

Vid tangenterna
Gunnar Bergentz

