(www.mockelnsfvo.se)
Protokoll fört vid Möckelns m fl. sjöars FVO årsmöte 2018-03-17 kl.13 i
Sockenstugan i Stenbrohult.
Ordföranden Tore Johansson hälsade de 31 deltagarna välkomna till årsmötet som
inleddes med att Kjell-Åke Andersson redogjorde för senaste årens tjuvfiske i
länet. En liga från Bulgarien greps och har också dömts, dock inte för tjuvfiske,
utan för häleri m. m och fiskeredskap och utrustning togs omhand av polisen. Ca
TOLV ton fisk och skaldjur har de fångat från länets sjöar och sålt, till ett värde av
flera miljoner kronor.
Vad vi vet har de ännu inte varit i våra fiskevatten men eftersom domen överklagats vet
vi inte om alla ligamedlemmarna kommer att släppas fria, redskapen lämnas tillbaka
och tjuvfiskarna då återkommer till våra sjöar.
Kjell-Åke uppmanade alla som bor nära sjön och har enskilda vägar som går ner till
vattnet till att hålla extra koll. Kontakta våra tillsynsmän eller någon av oss i styrelsen
om något ”misstänkt” upptäcks. Behov av utökad tillsyn får vi räkna med.
Kjell-Åke informerade också kort om styrelsens yttranden ang. brytning i torvmossarna
kring fiskevårdsområdet.
Tore tackade Kjell-Åke för redovisningen med en blomma, mötet ajournerades och
Tore bjöd till bords. Efter en trivsam samvaro återupptogs mötet och årsmötesförhandlingarna inleddes.
§ 1. Årsmötet öppnas.
Föreningens årsmöte förklarades öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande för stämman
Till mötesordförande valdes Tore Johansson.
§ 3. Val av mötessekreterare för stämman
Till mötessekreterare valdes Evy Törnqvist.
§ 4. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera dagens
protokoll (tillika rösträknare)
Till att justera protokollet (tillika rösträknare) utsågs Siw Kroon Andersson
och Inger Johansson
§ 5. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
Närvaroförteckning tillika röstlängd upprättades och godkändes. (se bilaga)
§ 6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 7. Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmötet har skett genom annons i Smålandsposten den 3/3 och i
Veckobladet den 28/2. Personlig kallelse har också gått ut via e-post till
fiskevattenägare som har lämnat aktuell e-post adress.
Kallelse till årsmötet har skett enligt föreningens stadgar och godkändes.
§ 8. Styrelsens och kassörens berättelse avseende 2017
Styrelsens och kassörens berättelse föredrogs. Redovisningen godkändes.
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017
Arne Lundin redogjorde för 2017 års verksamhet resultat- och balansräkning
och dessa fastställdes för 2017.
§ 10 Revisorernas berättelse avseende 2017
Sven Aronsson läste upp revisionsberättelsen med förslag om att tillstyrkan
om ansvarsfrihet.
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för 2017 års
förvaltning.
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning..
§12
A Val av styrelseledamöter och ersättare
Till ord. ledamöter omvaldes på 2 år:
Christer Östberg 2018-2020
Evy Törnqvist 2018-2020
Arne Lundin 2018-2020
Nyval
Fredrik Karlsson 2018-2020
Tidigare valda ord. ledamöter för ytterligare ett år är Tore Johansson, Jonny
Rietz, Stefan Hörberg och Roland Lilja
Som ersättare på två år invaldes
Mikael Jönsson 2018-2020
Tidigare valda ersättare för ytterligare ett år är Lennart Kristiansson och Rune
Johansson.
För tillsyn som adjungerad/ledamot Sture Andersson
För Älmhults kommun ord ledamot Thomas Franzèn
För Ljungby kommun ledamot ersättare Bernt Gudmundsson
Val av ordförande(1 år)
Till ordförande för 1år omvaldes
Tore Johansson
B Val av två revisorer, samt två ersättare (1år).
Till revisorer
omvaldes

Sven Aronsson
nyvaldes
Barbro Ericsson
Till revisorsuppleanter
omvaldes
Anders Pettersson
nyvaldes
Nils-Harald Eriksson
C Val av valberedning till nästa årsmöte, varav en sammankallande.
Till valberedning
omvaldes
Christer Holden(sammankallande)
Jan-Hugo Faeltenborg
nyvaldes
Laila Hult
§ 13 Förslag till verksamhet för 2018
Tore och Evy redogjorde kort för fiskevårdande åtgärder gjorda 2017(för mer
information se vår hemsida) med bl. a. studiecirkels arbete med att ta fram en
Fiskevårdsplan som nu finns i korrektur.
Åtgärdsplanen för kommande år presenterades och den ligger som underlag
till verksamhetsplan och budget för 2018.
Uppdatering av fiskevattenägarregister pågår och viktigt då vi ska skicka ut
nya medlemskort. Därför kommer vi i vår att skicka ut brev till alla som vi i
nuvarande register har noterade och be om aktuella uppgifter.
Risvasar är det viktigt att vi hjälps åt med att få ut och ersätts med 1 000:-/st
Fiskevattenägaren måste först ha godkänt var dessa placeras.
Informerades också om sjömärksfonden och det utökade samarbetet med
båtklubbarna kring sjön.
På olika sätt ska vi också försöka öka fiskeintresset hos medlemmar och unga.
Vi kommer under året att ha bättre information på anslagstavlor kring sjön.
Årsmötet ställde sig positiva till den föreslagna verksamhetsplanen.
§ 14 Styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
Arne redovisade statistik för fiskekortförsäljningen och informerade om
förslag till budget. Om tillsynsarbetet skulle kräva ytterligare resurser ex
mindre båt till norra delen så bör detta kunna rymmas inom budgetförslaget.
Årsmötet ställde sig positiva till den föreslagna budgeten.
§ 15 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
§16 Förslag från styrelsen att besluta om vid stämman
• Ändrade priser på fiskekort att gälla f o m 2019-01-01

Beslöts enl. styrelsens förslag följande kostnader för fiskekort och avgifter
för 2019
Årskort
400:-(oförändrat)
Fyra veckokort:
300:- (höjning)
Veckokort
250:- (höjning)
Dygnskort 24 h 100:- (oförändrat)
Långrevskort: 350 kr (+ årskort 400 kr.) Max 100 krok.( höjning)
Gästkort: 250 Kr (+ årskort 400 Kr.) (höjning)
• Höjning minkpremien
Beslöts enl. styrelsens förslag
att höja premien från 100 till 200 kronor per mink(mot uppvisande)
• Därutöver godkände årsmötet
att styrelsen under året får ta ställning, besluta om och fastställa
minimimått på gös.(att gälla f o m 2019)
§17 Information
Fiskevårdsplan 2018 trycks upp och skickas ut tillsammans med de nya
medlemskorten som ska gälla från och med 2019 i fem år. Genomgång av
våra fiskevattenägare görs nu så att rätt ägare får medlemskort och aktuell
information.
Information om Liatorpsmossens slutrapport samt om aktuellt möte 20/3
angående Stena Aluminiums ansökan.
För närvarande pågår inget arbete i Helgeåns vattenråd.
§ 18 Övriga frågor - avtackning
Carl-Gustaf Hansson avtackades för sitt mångåriga arbete i styrelsen och Tore
överräcket en present och blommor.
§ 19. Fångstrapporter
(www.mockelnsfvo.se).
Fortfarande svårt att få in sådana.
§ 20 Årsmötesprotokollet tillgängligt.
Beslöts att protokollet skall vara tillgängligt om 2 veckor den ¾ på
kommunhuset i Älmhult, Sjöstugan, Älmhult, Matnära i Liatorp och affären i
Agunnaryd.
§ 22. Avslutning
Tore tackade alla och avslutade stämman.

Tångarne 2018-03-21
………………………………..
Evy Törnqvist, sekreterare

………………………………….
Tore Johansson, ordförande

Justeras 2018-03-21
……………………….
Siw Kroon Andersson

…………………………
Inger Johansson

