Protokoll FISKESTÄMMA
Munksjöns och Rocksjöns fiskevårdsområdesförening
Datum:
Tid:
Plats:

2017-03-28
17:30
Utställningen, Juneporten, Jönköpings kommun

Närvarande
Jan Karlsson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Göran Johansson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Ronald Gabrielsson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Dieter Stegh, Jönköpings Sportfiskeklubb
Roger Svensson
Anders Alvin, Jönköpings Energi
Jenny Kanerva Ericsson, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Jönköpings kommun
Mikael Bergström, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anna Fogelberg, Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Lennart Jansson, Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Pontus Axén, Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Peter Gunnarsson, Kultur och Fritid, Jönköpings kommun

Dagordning enligt §13
1. Val av ordförande för stämman
Jenny Kanerva Ericsson väljs.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Anna Fogelberg och Lennart Jansson väljs.
3. Val av sekreterare på stämman
Pontus Axén väljs.
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om
röstlängd
Närvarande ombud för Jönköpings kommun är Lennart Jansson och
Anders Alvin från Jönköpings energi AB.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt förslag som lämnas på mötet.
6. Fråga om kallelsen har skett stadgeenligt
Kallelsen har skett stadgeenligt.
7. Styrelsen och revisorernas berättelse
Arsberättelsen för 2016 har sammanställts av ordförande och bifogas
protokollet. Eftersom fiskekort är gratis och föreningen inte har någon
egen ekonomi finns ingen ekonomisk berättelse för 2016.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ingen ersättning utgår.

10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter
Val sker årligen för ordförande och för hälften av ledamöter och
suppleanter.
Jenny Kanerva Ericsson väljs till ordförande (1 år)
Ledamöter:
Göran Johansson och Peter Gunnarsson väljs om på två år, till 2019.
Suppleanter:
Bo Börjesson väljs om på två år, till 2019
11. Val av revisor och suppleant
Dag Fredriksson väljs till revisor, ingen suppleant väljs.
12. Utseende av valberedning
Styrelsen utses till valberedning
13. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga förslag eller motioner har inkommit.
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande
verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse
Inga förändringar sker
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Inga debiteringar sker
16. Övriga frågor
a. Tillsyn av båtar i Rocksjöns naturreservat.
Kommunen ansvarar för tillsyn i reservatet men ingen
regelbunden tillsyn bedrivs. Tillsyn av kommunen utförs mest i
samband med särskilda ärenden (handläggning av dispenser
m.m.). För att få ha en båt liggandes vid sjön ska anmälan göras
till Göran Johansson. Det finns en karta med lämpliga
båtplatser. Det är oklart om övergivna båtar ska behandlas som
sjöfynd eller hittegods. Vi diskuterar frågan om det är polisens
ansvar att ta hand om övergivna båtar eller vem som har
befogenhet att hantera dem.
Lennart Jansson ska ta fram informationslappar med
kommunens logga som ska sättas på båtar som verkar
övergivna. Lapparna ska informera om att båtarna riskerar att
tas bort om ingen hör av sig till kommunen eller polisen. Vidare
beslutar vi att skräpbåtar ska polisanmälas av ledamöter i
Jönköpings sportfiskeklubb. Polisanmälan kan göras av
privatpersoner. Beskrivning av platsen och foto ska tas med i
anmälan. Börja med de skrotbåtar som är i sämst skick. När
Jenny kommer tillbaks i början av juni kan man ta sig an de
sjödugliga båtarna.

b. Dispenser för båtar
Inga motordrivna båtar är tillåtna i Rocksjöns naturreservat och
inte heller kanoter i kanalerna och skyddszonerna. Kommunen
gav tillfälliga dispenser till två företag som vill anordna
ledarledda kanotpaddlingar i Rocksjön. Med hänsyn till fågellivet

i sjön har dock beslutet överklagats och det är oklart om
paddlingen i slutändan kommer att tillåtas.
Båtförbudet i reservatet kan försvåra tillsynen av övergivna båtar
eftersom att man inte ser alla båtar från kanten. Kontakta
kommunekolog Dag Fredriksson för eventuell dispensansökan.

c. Utöka FVOF till att inkludera Huskvarnaån
Stämman är positiv till att utöka FVO till att inkludera nedre
delen av Huskvarnaån samt Lillån-Huskvarna. Möjligheten till
tillsyn ses som positiv. Det diskuteras om det gratis fiskekort
som idag finns för Munksjön och Rocksjön också ska inkludera
det nya FVO. En fördel med att ha separata fiskekort för dessa
vatten är att man får bättre koll på var folk fiskar. Fiskekort
kommer inte ut i år. Stämman beslutar att Munksjön-Rocksjöns
FVOF ska utökas med ovan nämnda delar.
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Stämmoprotokollet finns på kommunens hemsida om cirka 2
veckor.

/Jenny Kanerva Ericsson, ordf
036-105455
jenny kanerva-erikssonjonkopin se

Pontus Axén, sekreterare
036-105089
pontus.axenjonkopingse

Justerat av:

Anna Fogelberg

Lennart Janssan

