Medlemsmøte Onsad 23. mai 2018.
Kl.18.00, Klubbhuset.
Tilstede: 17. medlemmer

Sak 1.

Godkjenning av innkallelse.
Det har vært innkalt på Facebook, og også 2 ganger i FD.
Innkallelse godkjent uten merknad.

Sak 2.

Fiskeregler Repparfjorelva:
Til informasjon er fiskereglene for 2018 allerede satt, og de reglene som evt
vedtas vil være for 2019
Fiskeregler, Forslag fra Alf Johnny Eriksen.
«Jeg ønsker å fremme forslag for fiskeregler om å ta vekk blyforbudet for fiske med
makk, gjeldende hele sesongen.
Makkfiske bedrives som oftes i stryk, og vil derfor fordele fiskere mere jevnt på hele
elva, samt at dette tradisjonsbundne fisket opprettholdes.
Mulig at det ville blitt noe mere rekruttering både ung og voksen, dersom dette ble
tillatt, også i den tiden smålaksen kommer på elva.
Har ikke veldig stor tro på at tidligere hørte påstander om «krøking» vil øke i
faretruende grad, de aller fleste er lovlydige fiskere, og holder også øye med hva som
foregår i elva.»
Styrets innstilling: Mark og søkke tillates t.o.m 31. juli.
Medlemsmøtet var også innom synketøm, Int/H osv.
Siden dette skal avgjøres før utgangen av mars 2019, så valgte årsmøtet å
overføre dette med fiskeregler til høstmøtet, og endelig avgjørelse på
fiskereglene. I den forbindelse også ta opp til ny vurdering synketip osv.

Forslag om reduksjon av fiskekort priser.
Budsjettet er vedtatt på årsmøtet 14. mars 2018. Bussjettet for 2018, tar
utgangspunkt i at fiskekort prisene forblir uendret. En reduksjon av inntektene
her vil gi store økonomiske konsekvenser for foreningen, da det er budsjettert
med en del store utgifter også i år.
Styrets innstilling: Fiskekortprisene forblir uendret.

Sak 3

Yngve viser det som vi ikke fikk vist på årsmøtet, fra telleverket, og tar en
gjennomgang av dette.

Sak 4

Eventuelt
Skjellprøver 2018.
Skjellprøver må leveres hver uke. Det er i år mulig å levere inn skjellprøver
både på Kleven Jakt & Fiske og på Ungdomssenteret.

Forsøpling
Folk og medlemmer må generelt bli flinkere å ta med seg søppel fra elva.
Det må henges opp informasjon og oppfordring til folk om å ta med seg søppel.
Dette kan lages og henges opp på benker, og evt henges på trer eller andre
steder.
Møtet avsluttet 19.45
Referent
Kjersti Sollien Iversen

