PROTOKOLL NO 21

Fört vid styrelsemöte i Öringsakademien lördagen den 20 augusti 2016 i Hamburgsund

Närvarande;

Jonas Nilsson
Ulf Nilsson
Jonas Kristensson
Jan Berntsson,

§1

Till ordförande vid mötet valdes Jonas Nilsson

§2

Till protokollförare utsågs Ulf Nilsson

§3

Till justeringsmän utsågs Jonas Kristensson och ordföranden.

§5

Genomgicks inte föregående mötes protokoll.

§6

Ordföranden redogjorde för en träff som ägde rum den 10 augusti i Hamburgsund. Jennie
Seimark från Leader Bohuskust besökte då föreningen och redogjorde för rutinerna för att söka
bidrag för olika vatten- och fiskevårdsprojekt. Vad som stod på dagordningen var fisketrappan i
Bro där föreningen har för avsikt att göra vissa insatser.
Beslöts att hålla ett arbetsmöte torsdagen den 29 september kl 19.00 hos Nilsson på
Strandvägen.
Inför mötet beslöts;
Att Ulf kontaktar Milwa för att kolla deras intresse att utföra en förstudie och konsekvensanalys av att göra förändringar i dammen vid Bro.
Att Jonas N kontaktar kommunen för att efterhöra deras inställning samt fotograferar trappan
Att Jonas K kollar kartor och tar reda på berörda markägare, samt kontaktar sportfiskarna för att
kolla om dessa kan hjälpa till på något sätt
Syftet med arbetsmötet den 29 september är att formulera en ansökan till Leader med en
projektbeskrivning samt med ett äskande om bidrag till en förstudie och konsekvensanalys.
Denna skulle inges och kunna behandlas vid Leaders möte den 12 december 2016.
Detta är steg 1 i ansökningsprocessen och kommer senare att följas av ett genomförandesteg
med ny ansökan om medel till ett sådant.
Beslöts även kolla om det finns möjlighet att genomför en ”fiskräkning” av stigande fisk i höst i
trappan.

§7

Diskuterades ”Tjejfiske” Fredrik von Ehlen har föreslagit föreningen detta projekt.
Föreningen har redan fått 3 000 kr i bidrag till eventet och får ytterligare 3 000 kr när träffen
genomförts.
Jonas K har fixat att detta kommer att äga rum den 27 augusti 2016 kl 09.00 med samling vid
Väderöarnas Båtsällskaps klubbstuga. Jonas har fixat 4 tjejer men det är oklart hur många
Fredrik ordnat.
Jonas har fixat en instruktör som kommer att kosta ca 4 000 kr inkl reskostnader. Tjejerna
betalar 250 kr vardera och föreningen tillhandahåller viss förtäring.
Jonas välkomnar fler medlemmar att hjälpa till vid eventet.
Vid regn kan eventet flyttas inomhus till idrottshallen.

§8

Ordföranden redogjorde för att han under sommaren genomfört 5 st ”klassdrag”. Totalt har
föreningen fått 125 st metspön från sportfiskarna som i stort sett alla delats ut till de ungdomar
som deltagit.
Föreningen har 5 000 kr att fordra i bidrag för dessa aktiviteter.

§8

Jan berättade att föreningen fått leverans av 2 st beachflaggor. Dessa kommer att användas
första gången vid tjejfisket den 27 augusti.

§9

Jonas K tog upp frågan om att göra en drive under hösten vintern för att få sponsorer till nästa
verksamhetsår. Något direkt beslut fattades dock inte i frågan.

§ 10

Jan berättade att han fått offerter på T-shirts och Pikétröjor med föreningstryck på. T-shirts 115
kr st och Pikétröja 129 kr/st under förutsättning att vi beställer minst 50 st.
Beslöts att köpa in totalt 36 T-shirts och 15 Pikétröjor fördelat på storlekarna M . L och XL.

§ 11

Beslöts att ordna en medlemsdag ”Öringens Dag” med korvgrillning och allmänt samkväm vid
Fisktrappa i Bro för att ha trevligt samtidigt som vi kan kolla på vandrande öring som
förhoppningsvis hoppar itrappan’
Preliminärt bestämdes att detta skall ske söndagen den 9 oktober kl 11.00 med samling vid
fisktrappan i Bro.
Definitiv info kommer att ske på hemsidan och via facebook. Väderberoende.

§ 12

Härefter avslutades mötet. Tid för nästa möte utsattes till att sammanfalla med tiden för
arbetsmötet den 29 september.2016.

Hamburgsund som ovan

Vid protokollet

Justeras:

Ulf Nilsson

Jonas Kristensson/Jonas Nilsson

PROTOKOLL NO 22

Fört vid styrelsemöte i Öringsakademien lördagen den 29 september 2016 i Hamburgsund

Närvarande;

Jonas Nilsson
Ulf Nilsson
Jonas Kristensson
Jan Berntsson,
Johan Joling

§1

Till ordförande vid mötet valdes Jonas Nilsson

§2

Till protokollförare utsågs Ulf Nilsson

§3

Till justeringsmän utsågs Jonas Kristensson och ordföranden.

§4

Jan har fixat våra T-shirts och Pikétröjor. Dessa finns nu att köpa för 325 kr för pikén och 150 kr
för T-shirt.

§5

Jonas K redogjorde för ”Tjejfiske-projektet” som blev mycket lyckat. Fyra tjejer och två killar
deltog och alla tyckte det var positivt och kommer antagligen att följas av fler. Vi tackar
Fjällbacka Fisk som sponsrade eventet.

§6

Diskuterades fisktrappan i Tengneby. Beslöts att Ulf o Jonas Nilsson ger in en ansökan till
Leader om ekonomiskt stöd till projektet under vecka 40

§7

Beslöts att anordna ”Öringens dag ” den 6 november 2016. Förmodligen kommer denna att äga
rum vid Joreälven i Heee. Definitiv plats bestäms senare beroende på vattenflödet. Dagen
kommer även att göras som ett integrationsprojekt där stöd kommer att begäras från kommunen.
Beslöts följande;
Jonas N kontaktar veckovis samt Bohuslänningen för annonser och reportage.
Jonas K och Johan J sprider eventet på facebook och hemsida
Jonas N tar fram förslag till affischer med hjälp av Nordbloms
Jonas N tar kontakt med ansvariga inom kommunen för bidrag till projektet ( buss ??)
Ulf N svarar för grillattiraljer, kycklingkorv
Ulf N svarar för ett extratält vid behov
Styrelsen tar gemensamt fram förslag till frågor till en tipspromenad.

§8

Dískuterades sponsring. Beslöts att vi personligen tar kontakt med företag som vi tror kan ha
intresse av att stödja oss. Alla medlemmar kan dra sitt strå till stacken.
Ulf redogjorde för att vi fått ett sponsorstöd från Svenska Berix AB, som är ett miljöbilsföretag,
på inte mindre än SEK 50 000.
Styrelsen framför föreningens stora tack till detta generösa bidrag.
ICA Skutan har haft ett förslag till sponsorpaket. Johan tar upp vidare diskussion med dessa.
Johan visste vidare att JOKRAB kunde ha ett intresse av att stödja föreningen.

§9

Ordföranden varslade för att han inte har för avsikt att kandidera för ytterligare 1 år som
föreningens ordförande men jobbar gärna vidare i styrelsen. Föreningen behöver därför förslag
på något namn som vill axla ordförandeskapet nästa år.

§ 10

Härefter avslutades mötet. .

Hamburgsund som ovan

Vid protokollet

Justeras:

Ulf Nilsson

Jonas Kristensson/Jonas Nilsson

PROTOKOLL NO 23

Fört vid Nordens i Öringsakademien lördagen den 18 februari 2017 i Fjällbacka

Närvarande;

Jonas Nilsson
Ulf Nilsson
Jonas Kristensson
Eli Niklaus
Johan Joling

§1

Till ordförande vid mötet valdes Jonas Nilsson

§2

Till protokollförare utsågs Ulf Nilsson

§3

Till justeringsmän utsågs Jonas Kristensson och ordföranden.

§4

Ordföranden genomgick föregående mötets protokoll, vilket godkändes och lades till
handlingarna.

§5

Jonas N redogjorde för ansökan till Leader om bidrag till en förstudie och konsekvensanalys av
förändringar i fisktrappan i Tegneby. Öringsakademien har sökt 120 000 kr och ansökan har
utsetts till ett s k prioriterat projekt. Ärendet ligger nu på jordbruksverket och besked kan väntas
under mars månad. MILVA kommer i så fall att får uppdraget.
Leader kommer till Hamburgsund den 10 mars kl 10.00 hem till Jonas Nilsson för att guida oss
om fortsättningen, Den som vill är välkommen..
Föreningen är även inbjuden till en sammankomst den 9 mars i Lysekil 17.00—20.00 med andra
sökanden. Leader har också årsmöte i Uddevalla den 20 mars.
Mötet beslöt att föreningen skall ansöka om medlemskap i Leader. Detta är kostnadsfritt.

§6

Avhandlades Truttan Ope n 2017. Anmälningshandlingar finns på nätet och kommer även att
bifogas det medlemsutskick som Nordbloms håller på att göra.
Eventet går av stapeln den 8april på Veddö naturreservat mellan kl 09.00 – 13.00..
25 st affischer har beställts. Beslöts att annonsera i veckovis.
Jonas K kollar med markägaren om vi får placera ut en cementring som eldstad intill
parkeringen. Eli kan fixa en sådan ring.
Jonas N ansöker om aktivitetsbidrag hos kommunen .för annonsering mm.. Jonas N sätter ihop
ett pressmeddelande till tidningarna
Beslöts att aktivera sponsorer till prisbordet. Tänkbara sponsorer
Guidline, Fladen, Erikssons korv,Saxnäs, Snäjk, Collaget, COOP Grebbestad, Väderöarnas
värdshus, ICA Skutan, Nordens Skeppshandel, Tanums Sparbank,Sportfiskarna, Andresens
Maskin..Rambo m fl.
Johan J kollar med Andresens Maskin om sponsring kring en röjsåg.
Vilket tält vi använder bestäms beroende på väderlek.

§7

Årsmötet kommer att hållas den 12 mars kl 14.00 i Väderöarnas Båtsällskaps klubbstuga i
Hamburgsund.
Diskuterades att avlasta Jonas N i ordförandeskapet genom att utse en vice ordf som skall vara
sammankallande och upprätta dagordningar för styrelsemöten.
Frågan skall tas upp på årsmötet.
Jonas K tar med tröjor till försäljning på årsmötet..

.
Efter mötet skall Backegärdsbäcken besökas för planering av nästa åtgärd i denna bäck.
Eli kan ev fixa en vassröjare för framtida bruk.

§8

Dískuterades integrationsfiske. Mötet beslöt att köpa in 20 kompletta haspelsätt för 5 000 kr
från sportfiskarna. Jonas N ansöker om integrationsbidrag från kommunen både till detta drag
och kringkostnader förslag minst 10 000 kr.
Beslöts att fisket skall äga rum i juni när makrillen kommit för bästa utfall.

§9

Diskuterades inköp av en laserskrivare, Frågan bordlades dock eftersom Nordbloms sköter
utskicken bra idag.

§ 19

Beslöts att ansöka om bidrag för fiskevårdande åtgärder från olika organ, bl.a hos Sportfiskarna
och Hav myndigheten. Minst 20 000 kr till lekgrus och skyltmaterial.

§ 11

Informerades om att föreningen fått Väderöarnas Båtsällskaps miljöstipendium för 2016, 1 500
kr. Detta noterades tacksamt.

§ 12

Jonas K informerade om föreningens ekonomiska status, vilken var god..

§ 13

Härefter avslutades mötet, och nästa möte blir årsmötet.. .

Hamburgsund som ovan

Vid protokollet

Justeras:

Ulf Nilsson

Jonas Kristensson/Jonas Nilsson

PROTOKOLL NO 24

Fört i Öringsakademien lördagen den 11 april 2017 i Hamburgsund

Närvarande;

Jonas Nilsson (från p 7)
Ulf Nilsson
Jonas Kristensson
Jan Berndsson
Johan Joling

§1

Till ordförande vid mötet valdes Johan Joling

§2

Till protokollförare utsågs Ulf Nilsson

§3

Till justeringsmän utsågs Jonas Nilsson och ordföranden.

§4

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§5

Ulf Nilsson genomgick föregående mötets protokoll, vilket godkändes och lades till
handlingarna.

§6

Jonas Kristensson redovisade föreningens aktuella ekonomiska läge, vilket konstaterades vara
god. Vi är för närvarande 70 st betalande medlemmar i föreningen.

§7

Ordföranden redogjorde för arbetet med föreningens hemsida. Bland annat har uppgifter om
föreningens sponsorer uppdaterats, Webbshop etablerats. Arbete sker hela tiden med att förbättra
sidan samt att hålla den up to date.

§8

Fanns inga rapporter att redogöra för.

§9

Under rubriken medlemsaktiviteter behandlades följande;
Integrationsfiske.
Föreningen har tidigare fattat beslut om att ta en aktiv del i integrationen av våra nyanlända.
Vi har även fått medel både från Tanums kommun och Sportfiskarna för denna aktivitet. Beslöts
att genomföra aktiviteten söndagen den 2 juli 2017. Kontakter har även tagits med ”Himmel &
Hav” och BJK Segelsällskap i Grebbestad som vill delta och samverka.
Föreningen har införskaffat 20 kompletta fiskeset för ändamålet och kommer att komplettera
dessa med beten mm.
Beslöts att avsätta ett extra arbetsmöte den 29 maj 2017 kl 18.00 hos Jonas K för denna aktivitet.
Redan nu kan aviseras att vi önskar att alla medlemmar på olika sätt kan dra sitt strå till stacken
för att vi skall få ett lyckat arrangemang.

Truttan Open 2017
Arrangemanget som genomfördes i strålande väder lördagen den 8 april 2017 var mycket lyckat.
Föreningen tillfördes 3 300 kr i täckningsbidrag och en massa godwill.
Diskuterades vad som kanske skulle kunna förändras/förbättras. Kanske tävlingstiden skulle
utsträckas med ytterligare 1 timma eftersom området är vidsträckt och det tar tid att förflytta sig
mellan olika fiskeplatser. Inget beslut fattades dock i denna del. Beslöts att justera prislistan för
de olika förtäringar som säljs. Vidare fattades beslut om att vi nästa år skall marknadsföra
arrangemanget på ett effektivare sätt, bl.a genom att annonsera i ”veckovis”.
Klassdraget
Jonas N redogjorde för denna aktivitet. Föreningen har fått 125 st kompletta metspön vilka avses
att skänkas bort till de ungdomar som deltar i aktiviteten.
Målsättningen är att föreningen skall genomföra minst 5 st ”Klassdrag”. Han hoppas att fler
medlemmar kan engagera sig i denna aktivitet och det är bara att kontakta honom för info.
Beslöts att genomför ett av ”Klassdragen” den 6 juni 2017 vid småbåtshamnen i Hamburgsund.
§ 10

Vad gäller kärnverksamheten FISKEVÅRD så beslöts att koncentrera denna verksamhet kring
Backegärdetsbäcken nu i sommar.
Jonas K skulle upprätta ett förslag till arbetsbeskrivning och arbetsetapper samt kontakta
länsstyrelsen för att inhämta eventuella nödvändiga tillstånd för att vidta dessa åtgärder i bäcken.
Jonas K skulle även införskaffa en vassklippare att användas vid bäcken mynning i havet.
Förslag finns från en medlem om att skapa ståndsplatser i nedre delen av bäcken samt att
underlätta fisken vandring förbi ett dämme ca 100 m från mynningen
Jonas N berättade att vi ännu inte hört något från jordbruksverket angående det Leaderprojekt
som vi startat i Anråsälven (fisketrappan).

§ 11

Inga övriga frågor fanns till behandling.

§ 12

Nästa möte bestämdes till den 29 maj, se ovan.

§ 13

Härefter förklarade ordföranden mötet för avslutat.

Hamburgsund som ovan

Vid protokollet

Justeras

…………………………………..
Ulf Nilsson

…………………………………….
Jonas Nilsson

………………………………………
Johan Joling

PROTOKOLL NO 25

Fört i Öringsakademien lördagen den 29 maj 2017 i Hamburgsund

Närvarande;

Jonas Nilsson
Ulf Nilsson
Jonas Kristensson
Jan Berndsson
Johan Joling

§1

Till ordförande vid mötet valdes Jonas Nilsson

§2

Till protokollförare utsågs Ulf Nilsson

§3

Till justeringsmän utsågs ordföranden och Jonas Kristensson

§4

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§5

Ordföranden genomgick föregående mötets protokoll, vilket godkändes och lades till
handlingarna.

§6

Under rubriken medlemsaktiviteter behandlades följande;
Integrationsfiske.
Föreningen har tidigare fattat beslut om att ta en aktiv del i integrationen av våra nyanlända.
Vi har även fått medel både från Tanums kommun och Sportfiskarna för denna aktivitet. Beslöts
att genomföra aktiviteten söndagen den 2 juli 2017.
Arrangemanget skall försöka få andra föreningar att delta på olika sätt. Klart sedan tidigare är att
Himmel och Hav kommer att medverka och även Väderöarnas båtsällskap. Kontakt skall tas
med HIF och Stora Stenar Segelsällskap.
Arrangemanget inleds kl 15.00 med utgångspunkt från Väderöarnas klubbstuga och skall pågå
fram till kl 18.00 då vi avslutar med gemensam grillfest.
Följande körschema beslutades;
Jonas K

Håller i inköp av korv, bröd, grillkorv, grillkol, tändvätska, dricka
Jonas håller också i upptrycka av infomaterial tillsammans med Jonas N.

Ulf Nilsson

Fixar grillar, uppsättning av tält , flyers och att flytvästar finns tillgängliga
Kan också ställa upp med båt för fisketur

Johan Joling

Fixar med marknadsföring av arrangemanget på sociala medier samt hemsidan.
Johan kommer även att hålla i vuxenfisket. Lägger ut att vi behöver hjälp av så
många medlemmar som möjligt.
Anmälan för deltagande i arrangemanget på social medier för deltagande skall
ske senast den 26 juni 2017

Jonas N

Fixar affischer och trycksaker tillsammans med Jonas K, Han kontaktar även
HIF och tillser att sprida kunskap om arrangemanget inom skolan och SFI.
Jonas N ansvarar även för att radio o press får nys om eventet.
Jonas N håller i ungdomsfisket ”klassdrag”

Marcus Trahms Fixar inköp av allt som har med fiskeredskap att göra.

Backegärdet
Inget nytt att rapportera eftersom vi inte fått svar från länsstyrelsen om det är ok att sätta igång i
vattnet.
Jonas K stöter på länsstyrelsen igen.
Fisktrappan
Föreningen har fått begäran från Leader om att lämna kompletterande uppgifter för ansökan till
jordbruksverket.Jonas N håller i detta.

§7

Inga övriga ärenden fanns att behandla

§8

Beslöts att nästa möte skall hållas onsdagen den 28 juni kl 18.00 hos Jonas K.

§9

Härefter avslutade ordföranden mötet.

Hamburgsund som ovan

Vid protokollet

Justeras

…………………………………..
Ulf Nilsson

…………………………………….
Jonas Nilsson/Jonas Kristensson

