Dagordning årsstämma Floda-Björbo Fvof i
Församlingshemmet, Dala-Floda - 24/2 2020
Delatagande på mötet: Se separat lista Mötesdeltagare fiskestämma 2020.
§1 Mötets öppnande
§2 a) Val av ordförande för dagens stämma, förslag Ronnie Hermansson, Länsstyrelsen Västmanland
och Rämshyttans Fvof.
§2 b) Val av sekreterare för dagens stämma, förslag Micke Bergman
§2 c) Val av justeringsmän för dagens stämma
§3 a) Godkännande av närvarolistan för stämmans deltagare.
b) Fastställande av delaktighetslängd.
§4 Frågan om stämman utlysts i vederbörlig ordning
§5 Fastställande av dagordning
§6 Framläggande av styrelsens redovisning och verksamhetsberättelse för år 2018
§6 a) Ekonomisk berättelse. Bilaga 1)
§6 b) Verksamhetsberättelse Bilaga 2)
§7 Revisorernas berättelse Bilaga 3)
§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, kan stämman ge styrelsen ansvarsfrihet?
§9 Besluta i anledning av vinst enligt räkenskaperna.
Styrelsen föreslår en fondering av vinsten för fiskevårdsåtgärder.
§10 a) Frågan om ersättning till Ordförande, Kassör, Revisorer. Styrelsens förslag oförändrat, 900
kr/post/år.
b) Fiskekortsombudens arvode är oförändrat 10% av kortförsäljningen.
c) Frågan om bilersättning vid beordrade resor. Styrelsens förslag: 18,50 kr/mil

§11 Val av styrelsemedlemmar och suppleanter.
Styrelsemedlemmar väljs på två år, styrelsens förslag:
Erik Hindén
Patrik Svanström
Per Karlsson
Pontus Hindrikes
Övriga styrelsemedlemmar kvar sedan 2019 enligt nedan:

Micke Bergman
Björn Nordquist
Fredrik Eriksson
Styrelsen föreslår att två Suppleanter som sedan är rullande väljs bland följande personer:
Johan Mårtens
Emil Hindén
Peter Gustavsson
Ingemar Eriksson
Göran Gustafsson
Erik Sandström
§12 a) Val av ordförande för 1 år - Styrelsens förslag Fredrik Eriksson
§12 b) Val av kassör för 1 år - Styrelsens förslag Micke Bergman
§13 Val av revisorer:
Styrelsens förslag:
Olle Eriksson, Dala-Floda
Hans-Erik Bertilsson, Dala-Floda
Suppleant: Gossas Olof Eriksson, Dala-Floda
§14 Till valberedning är styrelsens förslag Peter Eriksson, Dala-Floda
Sven-Göran Eriksson, Björbo.
§15 a) Styrelsens förslag till plan och fiskevårdande åtgärder för det kommande året.
Mötets förslag till inplantering av fisk 2020.
Styrelsens förslag
Gysstjärn, regnbåge
4 000 kr
Basttjärn, regnbåge
5 000 kr
Lövsjödammen, regnbåge
3 000 kr
Långsjön, öring/röding
10 000 kr (utsättning oktober-november)
(samma som Gagnef-Mockfjärd då vattnet är delat)
Flosjön, öring
Se nytt förslag gällande
vattendomskvoten
Byrtjärn, Glasögontjärn regnbåge
5 000 kr (maj) + 5 000 kr (hösten) och totalt 10 000
kr + 2 x 4 000 kr för ungdomsfiske i Östra
Glasögontjärn.
Olsen (Orsen), öring
4 000 kr
Gryssen, öring
4 000 kr
Närsen, 250 kg vattendomspengar – utsättning i augusti-september
Flosjön, 250 kg vattendomspengar – utsättning i augusti-september
Forsarna, 180 kg vattendomspengar – utsättning i augusti-september
SUMMA
48 000 kr
Notering: Tillgången på öring och röding är nu säkrad genom Persbo-Gallsbo fiskodlingar.
Micke har kontakt med Persbo-Gallsbo som gett klartecken.

§15 b) Styrelsens förslag till Fiskekortspriser år 2020, Oförändrade priser för 2020 enligt nedan:
Ortskort / Fiskerättsbevis
250 kr/år. (helt Familjekort inkl kräftfiske)
Turistkort - årskort
500 kr/år. (Familjekort)
Turistkort - vecka
250 kr/vecka. (Familjekort)
Turistkort - dygn
100 kr/dygn. (Familjekort)
Trollingkort Dygnskort
110 kr/dygn
Trollingkort Årskort
550 kr/år
Trollingkort Ortskort
275 kr/år (endast ortsbor)
OBS! För att fiska med båt och flera spön ute samtidigt i Flosjön krävs ett trollingkort.
Barn under 18 år fiskar på målsmans kort (gäller samtliga korttyper)

§15 c) Förslag om ersättning för fångad mink 100kr. Betalas endast ut ett år retroaktivt
§15 d) Förslag till Ädelfiskeregler, Styrelsens förslag:
Endast fiske med konstgjorda beten tillåtet i strömmande vatten (forsarna) i övrigt
oförändrade regler.
§15 e) Kräftfiske.
Styrelsens förslag: Tillåtet endast i Flosjön och i Västerdalälven från gränsen mot Nås Fvof
uppströms Käringforsen till fiskegränsen ovanför Lillstups kraftverk. Inte i Noret i Dala-Floda.
Tid: Vid två separata tillfällen, ett dygn from fredagen den 7 augusti 2020 kl. 17.00 tom
lördag den 8 augusti 2020 kl. 17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm,
max 50st kräftor per kort, endast ett kort per person.
Ett dygn from fredagen den 28 augusti 2020 kl. 17.00 tom lördag den 29 augusti 2020 kl.
17.00. Max 10 redskap per kort. Minimimått på kräftor 10cm, max 50st kräftor per kort,
endast ett kort per person.
Kräftfiskegrupp ska utses, styrelsens förslag:
Olle Eriksson, Dala-Floda
Björn Nordquist, Björbo
Johan Gruhs, Björbo
Gruppen kan utifrån dessa personer själva utse fler deltagare.

§15 f) Fiskeförbud ska utlysas om vattentemperaturen i forsarna överstiger 23°C.
§15 g) Införande av regler för öringen i Flosjön. Fisk mellan 50 - 90 cm ska släppas tillbaka och
endast en fisk per kort och dag får tas upp, resten ska ovillkorligen och oavsett fiskens
kondition släppas tillbaka. Anledningen är att fiskar mellan 50-90 cm är livsviktiga avelsfiskar
som inte bör tas upp för att beståndet ska säkras i sjön.
§15H Begränsning av antalet spön per trollingbåt till max 6st per båt i Flosjön eftersom det är ett
ädelfiskevatten, Leksand Insjön har förbud för trolling i alla delade vatten så det är egentligen
ett förbud som skulle till men det känns kanske magstarkt men definitivt begränsningar på
max 6st spön per båt.

§16 Tillkännagivande om var och när fiskerättsbevis/fiskekort får köpas. iFiske (internet och SMS),
Dalarnas turistbyråer (internet och turistbyrån i Djurås) och lokala ombud.
§17 Inkomna motioner, alla motioner ska ha inkommit senast den 15 januari, alla eventuella
motioner som inkommit efter det datumet gäller således inte på stämman.
Se bilaga Motioner 2019.
§18 Övriga frågor och information.
§18 a) Firmatecknare. Styrelsens förslag: Styrelsen samt Ordf./Kassör var för sig
§18 b) Kort information om Projekt Käringforsen som alltså är försenat åtminstone 2 år pga. att
projektet med Djurforsen blivit försenat.
Läget just nu är citat Pia Söderström, Gagnefs kommuns miljö och byggchef ” Ansökan för
Djurforsen kommer att skickas in under första halvan av 2020. Sedan beror det mycket på hur
domstolsförhandlingarna går. Vi har tyvärr inte resurser att driva båda projekten samtidigt.” På
frågan om det går enligt plan med Djurforsen är svaret ” Det har tagit mer tid för mig än vad jag
trodde med Djurforsen hittills. Jag tycker att det borde bli mindre efter att tillståndsprocessen är
klar. I så fall kan vi börja med Käringforsen när beslut tagits.
Sedan är det alltid ytterst politiken som bestämmer vad vi ska engagera oss i. Om det blir en
långdragen process med Djurforsen så kan ju inställningen ändras.”
Så vi kan bara vänta, blir det enligt plan med Djurforsen kan vi med andra ord räkna med att vi kan
göra en ansökan tidigast första halvan 2021. Men det kräver också att politikerna i kommunen är
fortsatt positiva till projektet och det beslutet påverkas väl med största sannolikhet av hur det går
med Djurforsprojektet.
§18 c) Information om ungdomsfiske med flugfiskekurs i vår. Kontakt ska tas med Syrholns skola om
fiskedagar på dagtid med Björn Nordquist som ledare.
§18 d) Annonsering ska hädanefter ske 2 veckor efter utsättningar i Flodabladet.
§18 e) Kalkning för att stoppa eller minska effekten av försurningen i våra vatten sköts av länsstyrelsen.De
senaste mätningar som gjorts i vårt område utfördes 2014 i maj i Flåtjärnen, Lilla Lövsjön, Skärtjärnen, St
Lövsjön och Tyfsen, bland dessa vatten hade Flåtjärn och Skärtjärn sämst värden runt 5,7-5,8 i pH. Ser man på
den senaste 10-års perioden är de vatten som har haft och fortfarande har relativt lågt pH just Skärtjärnen
och Flåtjärnen men ingen av dem har anmärkningsvärt lågt pH.
Däremot efter snövintern 2017-18 drabbades Glasögontjärn av massdöd av regnbåge, vi tog då prover på pH
som då låg runt 5,75 vilket faktiskt inte är så alarmerande, trolig dödsorsak är istället syrebrist. Vi har
stödkalkat Glasögontjärnarna vid 3 tillfällen under 2018 och ytterligare ett tillfälle under 2019 och numer
håller tjärnarna ett mycket bra värde på 6,3-6,5. Då tjärnarna är så pass små räcker en mängd på 50-75 kg för
att genast ge en varaktig effekt.
pH-gränsvärden för olika arter:
Öring: >5,6 för att kunna reproducera sig
Mört, lax, elritsa (kvidd), kräftor, vulgata: 6,0
Flodpärlmussla: 6,2
Abborre, bäckröding, gädda: 4,7-5,0
Jag har haft kontakt med Lst och deras Andreas W Johansson angående detta. Vi kommer fortsätta att bevaka
våra vatten men då inga alarmerande värden nu råder så finns ingen anledning till åtgärder. I våra större
vatten är det bra värden vad gäller försurningen.
Hos Lst har man idag inga planer på att utföra några kalkningar i vårt område. Läget är under kontroll.

§18 f) Spångarna ska repareras någon helg i mars lämpligen, vi kommer annonsera om detta någon

eller några veckor innan för att få till frivilliga på plats som kan hjälpa till med arbetet. Utan
frivilliga blir det svårt att genomföra.
§18 d) Fisketillsyn. Oförändrat men upplysning om att nu kan vi hålla egna kurser genom Fredrik
Eriksson som är licenserad utbildare gm länsstyrelsen.
§18 e) Information om hur pengar får förvaltas av ideella skattebefriade föreningar för att det ska
vara skattebefriat. Kassör Micke Bergman går igenom bilaga som behandlar ärendet.
1. Föreningens syfte skall vara till nytta för allmänheten
2. Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens syfte
3. Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla föreningens syfte
4. Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar

§19

Motioner. Inga motioner har inkommit i tid. Sista datum är den 15/1 och en motion
som inkommit 17/1 behandlas därför inte.

