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

2016-02-15
18:00
Trull, Juneporten, Jönköpings kommun

Närvarande
Jan Karlsson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Göran Johansson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Bo Börjesson, Jönköpings Sportfiskeklubb
Jenny Kanerva Ericsson, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Jönköpings kommun
Bengt Carlsson, Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Mikael Bergström, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anna Fogelberg, Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Dag Fredriksson, Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun

Dagordning enligt §13
1. Val av ordförande för stämman
Jenny Kanerva Ericsson väljs.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Göran Johansson och Bengt Carlsson väljs.
3. Val av sekreterare på stämman
Dag Fredriksson väljs.
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om
röstlängd
Närvarande ombud för Jönköpings kommun är Bengt Carlsson. Inga
andra ombud är närvarande.
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
Årsberättelsen för 2015 har sammanställts av ordförande och bifogas
protokollet. Eftersom fiskekort är gratis och föreningen inte har någon
egen ekonomi finns ingen ekonomisk berättelse för 2015.
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 (2016-17)
Bengt Carlsson kommer att lämna över till sin efterträdare under 2016.
Ledamöter:
Jönköpings Energi väljs om på två år (2016-18).
Göran Johansson och Peter Gunnarsson är valda till 2017.
Suppleanter:
Bö Börjesson är vald till 2017
Rune Ström väljs om på två år (2016-18)
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. Kräftor
Frågan diskuterades ganska ingående. Fiske av kräftor är inte
tillåtet i hamnområden och här borde skyltar sättas upp – det
gäller inte bara FVO utan även för hela Vättern. Bengt eller
Bengts ersättare tar tag i saken.
Det är nödvändigt med förrättning för fiskerätten utanför
Rosenlunds bankar och andra området där inte Länsstyrelsen
har tillsyn – det finns inga fisketillsyningsmän för området. Vad
gäller kräftfisket så borde antalet tillåtna helger vara
samstämmiga för allt kräftfiske. Fem är lämpligt, inte sju som
idag i FVO. Dock krävs för stadgeändring beslut på två stämmor
för FVO.
b. Båtar
Diskussion om övergivna båtar. Det finns minst två i Rocksjön
och ett antal i Munksjön. Man skulle kunna införa
märkningstvång eller skriva meddelande på båtarna att de tas
bort om ingen hör av sig till kommunen eller polisen inom en viss
tid. Frågan är om bestämmelserna i sjölagen om sjöfynd kan
tillämpas. Jenny tar tag i frågan och lägger upp info på
kommunens hemsida.
Kontaktperson för iläggning av båtar är Göran Johansson.
c. Barfotaåkning
Göran Johansson ifrågasätter lämpligheten av att ha barfota-EM
för vattenskidor i Rocksjön. Dispens från reservatsföreskrifter

finns från stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun. Dag
kollar beslutet och om mer skyddsåtgärder kan krävas.
d. Huskvarnaån - Lillån
Stämman enas om att det bästa är om Lillån och även delen av
Huskvarnaån nedan fallet och till utloppet i Vättern kan ingå i
FVO Munksjön och Rocksjön. Kommunen äger alla fastigheter,
förutom centrala delen av Huskvarnaån – Huskvarna 4:12 nedan fallet som ägs av Jönköpings Energi (som iofs ägs av
kommunen, vilket påtalades på stämman), i Huskvarnaån och
Lillån ner till Bråneryds kyrkogård så det kan vara en lämplig
gräns i söder. Dag visade också en gammal fiskeutredning som
gjordes 1983 för bland annat delar av Huskvarnaån och Lillån.
Dag och Jenny fortsätter att ta fram underlag – en
fiskerättsutredning - med hjälp av lantmäteriet om att införliva
dessa delar i FVO. Ett problem är att fiskerätten för varje
fastighet måste utredas. Ett sånt förslag på utökning av FVO och
troligen även namnbyte ska om allt går i lås finnas till
årsstämman 2017.
e. Tillsyns, behov av kläder, båt?
Se även 16.a. Bättre tillsyn behövs på Vättern och strand- och
hamnområden. Kommunen har ett antal flytvästar som de
utbildade tillsyningsmännen kan få. Man skulle kunna tänka sig
att vid vissa tillfällen hyra båt för tillsyningsmännen så en vettig
tillsyn kunde bedrivas. Ovanstående gäller dock ej FVO.
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Stämmoprotokollet finns på kommunens hemsida senast 31
mars.

Jenny Kanerva Ericsson, ordf.

Dag Fredriksson, sekreterare

036-10 54 55
jenny.kanerva-eriksson@jonkoping.se

036-10 52 42
dag.fredriksson@jonkoping.se

Justerat av:

Göran Johansson

Bengt Carlsson

