FI SKESTÄM M A
Munksjöns och Rocksjöns fiskevårdsområdesförening (FVO)
Tid:

2014-05-05

Plats:

Jönköpings Sportfiskeklubb (JSF)

Närvarande:

Michael Bergström, Länsstyrelsen
Erik Johansson, Gäddhäng
Dieter Stegh, Jönköpings Sportfiskeklubb
Ronald Gabrielsson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Jan Karlsson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Bo Börjesson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Göran Johansson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Marie Andersson, Miljökontoret
Bengt Carlsson, Tekniska kontoret
Anna Fogelberg, Tekniska kontoret
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret

1. Val av ordförande för stämman
Marie Andersson valdes till mötesordförande
2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Till justeringspersoner valdes Göran Johansson och Jan Karlsson.
3. Val av sekreterare på stämman
Till sekreterare valdes Dag Fredriksson.
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt justering
av röstlängd
En lista för närvarande skickades runt. Endast en röstberättigad är
närvarande, Jönköpings kommun.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utdelat förslag.
6. Kallelse
Stämman har skjutits upp två ggr men för det första försöket till stämma
godkände stämman att kallelsen skett i behörig ordning, dvs. senast 2
veckor före stämman.
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
Årsberättelse för stämman delades ut av Marie (bil.1). Stämman
godkände berättelsen. FVO tar inte ut några avgifter för verksamheten
så det finns ingen revisionsberättelse, vilket stämman godkände.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ingen ersättning utgår
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10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter (stadgar bil.2)
Till ordförande på ett år valdes Marie Andersson och hennes
efterträdare
Till ledamot på ett år valdes Bengt Carlsson, tekniska kontoret.
Till ledamot på två år valdes repr. från Jönköpings Energi, Göran
Johansson samt Peter Gunnarsson från Fritid Jönköping.
Till suppleanter på två år valdes Dag Fredriksson och Rune Ström från
Huskvarna Sportfiskeklubb
11. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisor valdes Anna Fogelberg. Revisorssuppleant valdes ej.
12. Val av valberedning
Styrelsen utgör valberedning med Göran Johansson som
sammankallande.
13. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna
Det fanns inga förslag förutom viss justering av fiskereglerna, se punkt
14c.
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande
verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse
a. Sportfiskekort
Se årsberättelse. 825 gratis fiskekort har tagits ut under 2013.
Andelen kvinnor är låg, 13 %. Den vanligaste åldersgruppen är
21-40 år. Uttag av kort sker framför allt april till augusti och de
som tar ut kort är till 75 % från Jönköping/Huskvarna (Bil.3)
b. Tillsyn
Tillsyn görs av utbildade tillsynsmän, från kommunen,
Länsstyrelsen och fiskeklubbarna. Det finns ingen statistik på
hur mycket tillsyn av fisket som sker och hur många
påpekanden som görs. Det bör hållas koll på i framtiden. Ett
problem som finns är att Länsstyrelsen vill att roddarnas vajrar
till roddbanorna ska vara bojade för att de inte ska hamna på
botten och röra upp förorenat sediment. Det försvårar för fisket.
Michael och JSF ska utreda om det går att göra på något annat
sätt för att inte hindra fisket.
c. Fiskeregler (regeländring)
Marie har tagit fram ett nytt förslag på upplåtelse och regler för
fiske för FVO (bil.4). Det antas och biläggs. Det beslutas att
dispensansökan för mörtstugor ska handhas av Göran
Johansson från JSF. Information om fiskeregler ändras i och
med dessa beslut.
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd.
Inga avgifter tas ut 2014.
16. Övriga frågor
a. iFiske
Vi är med i det nationella webbaserade iFiske. Där finns
information om FVO, men sportfiskekort kan ej köpas via dem,
då det innebär en kostnad för oss.
b. Projekt – Pike-Reg Munksjön
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Drivs av Länsstyrelsen i samarbete med JSF och Gäddhäng.
Det går ut på att märka gäddor och undersöka deras
rörelsemönster och pågår även under 2014. Det verkar finnas
gäddor som rör sig mellan Vättern och Munksjön har man sett
än så länge.
c. Projekt – Våtmarksområden i Munksjön.
I samband med mer byggnation vid Södra Munksjön utreds
våtmarkernas biologiska mångfald framför allt med tanke på
betydelse för fisk, småkryp och fåglar. En rapport från detta ska
färdigställas under 2014. I området finns en del kända rödlistade
arter enligt en rapport från Stadsbyggnadsvisionen 2008.
d. Utvidgning av fiskevårdsområdet med Lillån, Huskvarna
Fiske som sker i Lillån Huskvarna behöver regleras för att vi ska
ha mer koll på hur det fiskas, vem som fiskar, vad som fiskas
mm. Dag meddelar att han engagerat Lantmäteriavdelningen på
stadsbyggnadskontoret för att göra en fiskerättsutredning för
den tätortsnära delen av Lillån, Huskvarna. Marken runt ån ägs
till 100 % av Jönköpings kommun men det är många olika
fastigheter. Det skulle vara bra om utredningen var klar till
hösten.
e. Provfiske i Munksjön 2014
Provfiske kommer att ske under året och Länsstyrelsen behöver
då hjälp från frivilliga att plocka fisk i när. Förhoppningsvis kan
det göras vid Simsholmens reningsverk. Provfikset görs i
samarbete med JSF.
f. Höstmöte
Dieter tycker att vi ska ha ett möte i FVO även under hösten för
att ha mer regelbunden kontakt sinsemellan. Det beslutas att ett
möte för FVO ska hållas måndag den 6 oktober kl 17:30 i JSF
lokaler.
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokoll från stämman ska anslås i entré till Jönköpings kommun,
Juneporten

Marie Andersson, ordförande

Dag Fredriksson, stämmosekreterare

036-10 54 55

036-10 52 42

marie.andersson7@jonkoping.se

dag.fredriksson@jonkoping.se

Justerat av

Göran Johansson

Jan Karlsson

