Mädans Fiskevårdsområde

Protokoll fört vid
Årsmöte i Mädans Fiskevårdsområde den 27 juni 2012 hos Dick på Näsè.
Närvarande: Lars-Erik Melin, Andreas Renström, Gösta Hermansson, Stefan Nilsson och Dick
Wedin.
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Andreas hälsade välkommen och öppnade mötet.
Andreas utsågs till ordförande för mötet med Dick som sekreterare och Stefan som justeringsman.
Dagordningen fastställdes.
Mötet hade tillfylles utlysts.
Föregående årsmötesprotokoll gick igenom. Då det konstaterades att beslutna åtgärder genomförts lades
protokollet till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen (Bilaga 1) godkändes.
Förelåg föreningens prekära ekonomiska situation. Då fisket blivit mycket sämre i Tjärnen hade
kortförsäljningen sjunkit drastiskt. Det innebar att vi ligger för tillfället på ett underskott inför årets utsättning
av fisk. Se kassaläget i bilaga 2.
Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.
Andreas omvaldes till ordförande för kommande verksamhetsår.
Jan Sundquist och Dick Wedin valdes till styrelseledamöter på 2 år. Kvar som ordinarie i styrelsen sitter
Stefan. Susanna Hermansson är ersättare.
Carina Gradin valdes som revisor på 2 år. Gösta kvarstår ett år till.
Beslöts att inte betala ut några arvoden till styrelsen samt att inte utse någon valberedning.
I byn finns nu 3 nyutbildade Fisketillsynsmän. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Mädans
byamän undersöka möjligheten och ev. kostnader för att förordna dessa hos Länsstyrelsen.
Diskuterades årets Fiskevårdsplan utifrån nedgången av fiskförekomsten i Rytjärn. Trolig orsak till detta
beror nog på den frekventa skrakförekomsten i tjärnen under de senaste åren. Utifrån detta kommer vi att
pröva att sätta ut större fisk redan från och med i höst samt på olika sätt störa skrakarna.
Det behöver uppröjas kring tjärnen. Vi beslöt att föreslå Mädans Byförening om en gemensam ”städkväll”
vid Rytjärn i månadsskiftet juli/augusti med start vid 1600-tiden. Vi hoppas på att Byföreningen kan bjuda
på någon form av förtäring.
Andreas fick i uppdrag att skriva ett regelverk för fisket i Rytjärn bl.a. utifrån det ömtåliga kräftbeståndet.
Årets höjdpunkt, det gemensamma kräftfisket, bestämdes till fredag/lördag 17-18 augusti.
Burarna läggs ut från 18.00 fredagskväll och festen hos Einar och Susanna tar sin början 1800 på lördag.
Ej medlemmar är också välkomna för 50 kr/deltagare. Andreas sätter upp anslag om stängning av Tjärnen
för utomstående fiskare under den tiden. Inbjudan skickas ut till alla byamän samt bofasta i Mädan och
anslås på spruthusen.
Då inga fler frågor fanns på dagordningen avslutade Andreas mötet med att tacka Dick för fikat.
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