Svar på motioner till Åbyälvens nedre FvO till årsstämman 2018.
Det har inkommit två motioner från Anders Burström se Motion 1 och 2.

Motion 1: Att ändra skrivelsen i paragraf 5 gällande vilka som kan lösa fiskerättsbevis på
samma villkor som medlem. Ersätta "skrivna på medlems fastighet" med "familjemedlem till
medlem"
Förtydligande från motionär gällande familjemedlem: Medlem´s maka/make eller sambo, och
dess barn, barns´s maka/make eller sambo och dess barn (barnbarn)
Motion 2: Att istället för att fastighetsägare med fiskerätt (Medlem) skall lösa fiskerättsbevis
varje år så är förslaget i motionen att giltighetstiden för fiskerättsbeviset ska vara längre än
ett år.

Motion 1.
Styrelsen föreslår årsmötet att: anta motion 1 med följande justeringar.
1. Förtydligande då det gäller familjemedlem.
Med familjemedlem så föreslår styrelsen följande formulering:
Medlems´s maka/make eller sambo och deras barn.
Denna formulering ska även skrivas in i stadgarna i §5
2. Då både motionärens förslag och styrelsens förslag innebär en förändring av §1-10 i
stadgarna så måste ändringen godkännas av Länsstyrelsen för att träda laga kraft.

Motivering
Vilka fastigheter som har fiskerätt i älven framgår av den fiskrättsförteckning som togs fram vid
bildandet av fiskevårdsområdet.
Enligt stadgarna §5 får medlem utöva sin fiskerätt inom fiskevattnet som tillhör det egna skifteslaget
eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Medlem i föreningen måste inneha
fiskerättsbevis för att nyttja sin fiskerätt.
Efter beslut på fiskestämman för medlem fisk även inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt
som stämman beslutar.
Enligt stadgarna §8 så är det fiskestämman som beslutar om fiskerättsbevis skall lösas mot avgift eller
utkvitteras utan kostnad. Vid tidigare stämma är det beslutat att fiskerättsägare får kvittera ut
fiskerättsbevis utan kostnad.

Vid förra årets stämma så beslutades det efter godkännande av Länsstyrelsen att denna rätt även skulle
gälla för personer som är skrivna på medlems fastighet genom ändring av §5.
Nu vill motionären att denna skrivelse skall omformuleras där "skrivna på medlems fastighet" skall
ersättas med familjemedlem till medlem. Förtydligande då det gäller familjemedlem är, medlem´s
maka/make eller sambo och deras barn, barn´s maka/make eller sambo och deras barn.
Styrelsen har förståelse till denna förändring då vissa fastigheter med fiskerätt är fritidsbostäder vilket
innebär att familjemedlemmar inte är skrivna på medlems fastighet.
Men styrelsen anser att gränsen till vilka familjemedlemmar som ska få lösa fiskerättsbevis på samma
villkor som fiskerättsägare skall dras vid barn. därav styrelsens förslag på skrivelse gällande förtydligande
av familjemedlem: Medlems´s maka/make eller sambo och dess barn.
Barn upp till 18 år fiskar gratis inom FVO:t vilket innebär att barnbarn till fiskerättsägare på besök kan
fiska gratis efter lösande av barn/ungdomskort hos kortförsäljare.
Styrelsen vill även att det ska vara en rimlig administrativ belastning vid utfärdande av fiskerättsbevis.
Vilket redan med nuvarande förslag från styrelsen kommer att öka för att säkerställa att personer som
vill lösa fiskerättsbevis har rätt till det.

Motion 2.
Styrelsen föreslår årsmötet att: anta motion 2med följande justering.
1. Giltighetstiden sätts till tre år (3år)
2 Att det även fortsättningsvis är ordförande för föreningen som utfärdar
fiskerättsbevis till medlem och dess familjemedlemmar.
3.Att fiskerättsägare och dess familjemedlem säkerställer att det vet vilka
bestämmelser som gäller innan fiske påbörjas . Information finns på hemsidan
eller via kontakt med ordförande.
4. Att fiskerättsägare som säljer sin fastighet inom de tre åren som de har giltigt
fiskerättsbevis informerar FVO:t om försäljningen.
Motivering
Styrelsen antar motionärens förslag och anser att en rimlig tidsgräns för detta är tre år.
Detta för att underlätta för fiskerättsägare och dess familjemedlemmar att lösa fiskerättsbevis.
Men det är av största vikt att de innan fisket påbörjas kontrollera gällande bestämmelser för året
så det vet vilka lokala och nationella reglar som gäller inom FVO:t.
Det är även viktigt att fiskerättsägaren meddelar FVO:t om försäljning av fastighet med fiskerätt
sker under de tre år som de har fiskerättsbevis. Detta för att ge den nya ägaren möjlighet att lösa
fiskerättsbevis.
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