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Årsmöte nummer 62

Ärsmötesprotokoll söndagen den l7 mars 2019, kl 15.00 i Folkets hus. Sparreholm.

Ntirvarande var l4 personer.

Ordförande hälsade alla välkomna.

Val av ordtörande
Till ordörande valdes Thomas Munter.

Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Till justeringsmän valdes Robert Kialt och Marko Pikkarainen.

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Elisabeth Klinthamn.rar

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes och åststiilldes.

Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
Kallelsen till årsmötet godkändes. Ett lorslag var att ftirtydliga kallelsen till årsnrötet. Styrelsen fick
i uppdrag att ändra den till nästa år.

§6 Sty relsens trerättelse
Styelsens berättelse föredrogs och godkändes.
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§7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades full ansvarsf ihet för det gångna året.

§e E rsättning till styrelsen
Beslutades om ändrad ersäffning for sekreteraren till 999 kronor samt olorändrad ersättning till
övriga i styrelsen, övriga ordinarie ledamöter, suppleanter, revisorer', valberedare och
tillsyningsmän.

§ l0 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Det beslutades om omval av Elisabeth Klintharnmar som sekreterare, Marko Pikkarainen som
kassör och Robert Kialt som ledamot på två år samt omval av Håkan Hesselius och Henrik
Karlsson som suppleanter på ett år .

§ I I Val av revisorer och suppleant
Årsmötet beslutade om omval av Ola Haglund och Lena Mander-Lindström samt Karl Persson som
supplcant på ctt år.
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§ 12 Val av valberedning
Årsmötet beslutade om ornval av William Mählqvist sarnt Leif Lindblom på ett år.

§ 13 Redovisning av tillsyningsmän
Ny'tt örordnande skall ansökas om lor Stig Bloms Thomas Munter och Jonas Sund, Kent Hagberg
ochPerKymlingsgällertom2020-04-ll,ArneJohanssonsochTommyAxnerstom2020-04-11
samt Gösta Bengtssons och Roger Börjessons lorordnande gäller t o m 2020-04-30.

§14 Fastställande av årsavgift
Ärsmötet beslutade om oförändrad årsavgift.

§ 15 Frågor om fiskets vård och hedrivande under kommande verksamhetsår
a) Ensomrig Gös från Dylta bruk

Det beslutades om att även i år plantera in 5 000 ensomriga Gösar tör 25 000 kronor fi'ån Dylta
bruk. Isättning korner i år att ske vid Mörksundsbron.

b) Skarvjakt
Ordforanden fick i uppdrag att skicka in ansökan om skarvjakt hos Länsstyrelsen.

c) Fiskevårdsprojekt
Sparreholms fiskevårdsförenin-e, Sportfiskarna i Nyköping och Studiefiärnjandet skall ingå i ett
samarbete med o Iika fi skevårdsprojekt.

Ordloranden informerade om en fiskevårdsdag den 16 februarime'd risvaseprojektet där vi
tillsammans med Sportfiskarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdslörbund placcradc ut
risvasar på lämpliga platser i sjön. Fler samarbetsprojekt är på gång. Ordl'oranden skall gå på ett
möte rned berörda parter for att diskutera vad man kan göra lor barn- och ungdomsprojekt.

d) Kräflfiske
Styrelsen foreslog att kräflfisket kommer att vara fredagen den 9 augusti kl 18.00 - lördagen
den l0 augusti k108.00 samt den 3l augusti kl 15.00 - söndagen den I septernber kl08.00.
Årsrlötet godkändc lorslagct.

e) Srvish
Ordforanden intbnlerade om att vi nu skaffat swish, nummer 1T-3A19167

0 Nyköpingsåarnas vattenvårdsförtrund
Thomas Munter fick i uppdrag att som representant från fiskevårdsforeningen vara med på

vattcnvårdsförbundcts årsmöte i maj.

§ 16 Information om inventeringen av fiskeförekomst (provfiske) med E-DNA
Kenneth Marklund informerade om provtisket med E-DNA i Båven. Vill du veta ner om hur
detta gick till så finns hela informationen orn detta på vår hemsida
http. |11:1:u...11u11q,h!,liu$ts.Ee-r a r d$qci tlcg-c ollr-

§ l7 Inlbrmation om pågående vattendoms ärende vid Sibro
Kenneth Marklund informerade om det pågående vattendomens ärende vid Sibro. Dämmet vid
Sibro har aldrig haft en ordentlig vattendom utan sköts via en gammal överenskommelse.
Länsstyrelsen har sagt att tillstånd ftir vattenverksamhet måste sökas. Efter flera års arbete har
nu Nyköpings kommun i samråd med flera aktörer tagit fram ett ftirslag på ny utformning av
dämmet. Förslaget innebär att vattnets status forbättras genom att det skapas fria
vandringsvägar i åsystemet.
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§ 1S Övriga frågor
Inga öwiga frågor har anmälts..

§ 19 Årsmötets avslutning
Ordfilrande tackade och avslutade möte.

Vid protokollet

Elisabeth Klinthamrnar

Justeras

Thomas Munter Robert Kialt
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