§1.

2006-05-11
Protokoll fört vid fiskestämma med
Solarens fiskevårdsområde å Djursadala
församlingshem.
Närvarande 8 medlemmar.

Stämman öppnades av Lars Ottosson.
§2.
Att leda dagens förhandlingar valdes Lars Ottosson.
§3.
Att föra dagens protokoll valdes Ulf Petersson.
§4.
Till justeringsmän valdes Hans Johansson och Hans Karlsson.
§5.
Kallelsen till stämman godkändes.
§6.
Sven Göran Junhammar föredrog revisionsberättelsen som godkändes.
Kassabehållning: 16.270 kronor.
§7.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§8.
Omval av styrelseledamöter på två årAnders Ask och Hans-Göran Andersson. I styrelsen till nästa
år är följande personer: Lars Ottosson, Anders Ask, Hans-Göran Andersson, Jan-Åke Johansson,
Ulf Petersson och Göran Gustavsson.
§9.
Till revisorer valdes ArneAndersson och Sven-Göran Junhammar och som suppleant valdes Bengt Israelsson.
§11.
Medlemsavgiften beslutades oförändrad 50 kr. Priset på fiskekort: Årskort 100 kr, årskort familj
150 kr, månadskort 50 kr och dagkort 20 kr. Vid upplåtelse av sjön för fisketävlingar är avgiften 10
kronor per deltagare. Fiskeåret löper från 1 april till 31 mars.
§12.
Kräftfiske: Från fredag 4 augusti kl. 17.00 till årets slut (31/12) med max 20 burar.
OBS! Burarna ska ha tydliga flöten (kvapar) med namn eller initialer!
§13.
Motorbåtstrafik: Som föregående år, d.v.s. att motorbåtstrafik inte är tillåten kvälls- och nattid
under kräftfiskeperioden. Solens medelnedgångstid för augusti gäller som gräns för motorbåtstrafik.
Solens medelnedgångstid för augusti ca. kl 20.30.
§14.
Ordföranden redogjorde för kabeldragningen genom sjön från Solsbo till sydvästra delen av
uppsjön. Många papper från myndigheter och berörda markägare och fiskevårdsföreningen
redovisades.
§15.
Övriga frågor: Gös, inga fångster rapporterades, men uppgifter om observationer av små gösyngel
vid betesfiskning. En bild på ett förmodat gösyngel finns på:
http://skenningeby.no-ip.com/solaren/images/pikeperch.jpg
Uppdrogs till ordföranden att undersöka inköp av block till fiskekort.
Vassbekämpning med lånat klippmaskineri kan ordnas även i år. Kontaktman Jan-Åke Johansson
Utmärkning av fasta fiskeredskap, t.ex. nät bör bli bättre, flera tillbud med nät och propellrar har
rapporterats.
§16.
Ordföranden förklarade förhandlingarna avslutade samt inbjöd till kaffebordet.
Vid protokollet: ____________________
/Ulf Petersson/

Ordförande: ____________________
/Lars Ottosson/

Justerat:___________________
__________________________
/Hans Karlsson/
/Hans Johansson/
Protokollet finns också på website: http://skenningeby.no-ip.com/solaren

