Kallelse till fiskestämma i Borens Fiskevårdsområde
Härmed kallas medlemmar i Borens FVO till ordinarie fiskestämma:
Ons. den 31 aug. 2022
Kl. 19.00 i Torpa Racing, Torpa
Sjöräddningen informerar om sin verksamhet.
Dagordning
Val av ordföranden för stämman
Val av mötessekreterare
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Deltagarförteckning och ombud samt beslut om röstlängd
Fastställande av dagordning
Frågan om stämman är behörigen kallad
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om arvoden och ersättningar
Val av styrelseledamöter
Val av ordförande
Val av revisorer och suppleanter
Utseende av valberedning och dess sammankallande
Motioner från medlemmar
Framställningar från styrelsen.
Frågor om fiskets vård och bedrivande under kommande år
Styrelsens förslag för utgifts- och inkomstfördelning
Övriga frågor till styrelsen
Meddelande var och när stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Fiskestämman avslutas

Varmt välkomna
Styrelsen
Vänd!

Fiskeregler
Dygnskort 50 kr gäller endast handredskapsfiske och dragrodd.
Årskort 500 kr och Veckokort 250 kr gäller även för El-trolling som är Båt framförd med elmotor.
Eltrollingfiske får endast ske före 1 juli och efter 1 okt.
Endast 2 spön per person och högst 4 spön per båt, samtliga skall inneha fiskekort.
Allt utterfiske är förbjudet.
En administrationsavgift på 500 kr har införts.
Gräns för trolling är 200 m från land och utmärkta fiskeredskap.
Begränsningar i fiskeupptag.
Abborre:
Gällande maximimått 40 cm.
Gädda:
Gällande minimimått 40 cm och
maximimått 80 cm.
Upptag max 3 gäddor/dag.
Förbud mot fiske under följande tider: Fr. o m första onsdagen i augusti och tre veckor framåt mellan kl. 20.00
och 07.00.
Gränser för fiskevårdsområdet:
Borensberg – Ström och kanalbroarna.
Motala – Nedersta slussen vid inloppet i Göta kanal och Duvedalsbron
i Motala ström.
Kräftfiske ingår ej.
Alla kort är personliga och gäller kortlösaren.
För barn upp t. o m 14 år får handredskapsfiske bedrivas utan fiskekort.
Respektera de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten innebär.

Föreskrifter för märkning av båtar och redskap:
• Märkkoden ska av den det gäller sökas hos Borens FVO f.n Kent-Willy Brandt
tel. 070-5743905
• Märkkoden ska på båt bestå av erhållen kod utförd med 10 cm höga och 1 cm breda
bokstäver och siffror. Svart på vit botten eller vita på svart botten. Koden skall sättas på
båda sidor av båtens för.
• Märkkod på fiskeredskap skall bestå av en tydlig markering på redskapet fastsatt flöte,
plast eller plåtbit med stansad eller målad kod.
• Fiskevattenägare eller arrendator med rätt att fiska på flera olika vatten skall under koden
på båten dra ett 1 cm tjockt streck.

Medlemmar:

Glöm ej att meddela styrelsen förändringar av
fastighetsbildningar, bankgiro, bankkonto och plusgiro men
även mail-adresser.
F.n.

Anders Adolfsson
Lillebror Kling
Kent-Willy Brandt

tel 0141/213460
tel 070/2349030
tel 070/5743905

anders.vedemo@telia.com
lb.kling@telia.com
kentwillybrandt@yahoo.se

