Protokoll nr 5, 2018, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Öckerö Maritme Center, ÖMC, Öckerö.
2018-10-15 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Clas-Åke Sörkvist, Elisabeth Jonsson, Anders G Högmark, Ronald
Johansson, Anders Brunberg, Anne Gunnäs, samt Krister Olsson,
projektkoordinator

Övriga deltagare:

Petter Nystedt, ÖMC, under § 5

Mötet öppnas

§1
Ordförande Clas-Åke Sörkvist hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Ronald Johansson utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Protokollet från föregående möte den 2018-08-27 var utskickat sedan
tidigare och inga invändningar har framförts.
Beslut

Beslöts
att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Förslag till dagordning godkändes.
§5
Petter informerade om ÖMC:s verksamhet. En ideell förening från
slutet av -90-talet som arbetar med utbildning i säkerhet för alla yrken
till sjöss. Man har samverkan med en av kommunens
gymnasieprogram och bedriver dess karaktärsämnen. ÖMC har växt
på ett imponerande sätt samt erbjuder fräscha lokaler, modern
utrustning och finns befinner sig i en fantastisk vacker miljö.
Efter en givande frågestund tackade ordförande Petter för en värdefull
genomgång.

Redovisning av ekonomin
§6
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin fram till 31 aug 2018. Utfallet
följer budgeten på ett rimligt sätt.
Uddevalla kommun har följt upp sitt tidigare ställningstagande med ett
nytt beslut i höst om att medverka och medfinansiera
Fiskekommunerna till och med 2020 på samma sätt som övriga
kommuner.
Beslut

att godkänna ekonomiska redovisningen

Uppföljning av info-möte, HaV, 28 sept angående demersala fisket
§7
Krister, Anne och Ronald deltog på infomötet och rapporterade
intrycken. Ett generellt sett ett bra infomöte men tyvärr saknades
förslag till om HaV har för avsikt att ändra några regler inför 2019.
Beslut

att ordf och projektkoordinator får i uppdrag att mejla ett uttalande till
ansvarig på HaV som understryker vikten av långsiktiga spelregler för
yrkesfisket inom det demersala området där nödvändiga
regelförändringar sker med rimlig framförhållning.

Beslut angående remisser och remissvar
§8
a/ Krister föredrog utskickad förslag till remissvar för jakt av säl i
Svensk ekonomisk zon.
Beslut

Beslöts
Att skicka in föreslaget remissvar till Näringsdepartementet
b/ Ekosystembaserad fiskförvaltning. HaV har infomöte den 16 okt i
Göteborg eller med deltagande via skype. Sista datum för svar är den
10 november.
Beslöts
Att Krister med hjälp av köpt tjänst skickar ut ett förslag till
ledningsgruppen senast den 31 oktober.

Rapporter
§9
a/ Krister rapporterade från Leader Bohuskust och gränsbygd. Dels
nuläget med besluten i relation till budget. Dels kort genomgång av tre
pågående projekt om dess verksamhet och vad dessa hittills har givit
för resultat.

b/ Krister Olsson och Anders Olsson är anmälda till konferensen i
Simrishamn den 15-16 november.
c/ Marint center Simrishamns kommun har anställt en projektledare,
Pär Tegnander, för att ta reda på intresset för en kustkommunal
samverkan inom fiskefrågor. En delrapportering kommer att ske den
15 november vid konferensen i Simrishamn.
d/ Krister redogjorde för nuläget med vår kommunikationsplan. Ett
intresse finns från Orust kommun att tillsammans med FK göra ett
möte med fiskare och vattenbrukare.
e/ Krister har i sin roll som projektkoordinator blivit inbjuden via Västra
Götalandsregionen att delta på konferensen The Nobel Prize – Water
Matters Nobel Week Dialogue, 9 dec 2018 i Stockholm.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Nytt från kommunerna
§10
Tanum: T-piren i Grebbestad är eroderad och utdömd. Efter
studiebesök i Helsingör och Donsö är man på väg att investera i en typ
av flytbrygga som har fördelar gentemot traditionellt pålbyggda.
Tjörn: Säl och skarv är ett relativt svår jagat vilt men en framgångsrik
skyddsjakt har skett strax väster om Tjörn i kustbandet.
Uddevalla: Kommunen stödjer en entreprenör som hittills har
utvecklat framgångsrikt nya rev i Byfjorden med en snabb etablering
av ett ekosystem inklusive snabbväxande torsk.
Två samverkande Leaderprojekt startar upp sin verksamhet syftande
till ökande andel fisk i Bäveåns vattensystem och som stärker
besöksanledningen till Uddevalla centrum.
Lysekil: Tyvärr blev det inga statliga medel från Vinnväx ansökan.
Verksamheten fortsätter men med en för tillfället reducerad takt.
Tillväxt Norra Bohuslän (samverkan för kommunerna Lysekil, Sotenäs,
Tanum och Strömstad) kommer troligen att lägga ned sin verksamhet
från kommande årsskifte.
Öckerö: Ett företag har investerat i en unik filémaskin för Fjärsing. Ett
annat företag har med stöd av EU-medel från Havs- och Fiskerifonden
skaffat en ny ismaskin. Tyvärr har det olyckligtvis gått snett i den
pågående processen med redovisningen av kostnaderna.
Övriga frågor
§11
Anders G föreslog att till nästa möte få ett underlag som beskriver vad
Fiskekommunerna har uträttat under 2018. En redovisning som

innehåller både det positiva och negativa. Dessutom redogöra för
viktiga frågor inför 2019 och 2020.
Projektkoordinator åtog att med stöd av ordf ta fram ett motsvarande
förslag till nästkommande möte.
Kommande möten
§12
a/ Nästa möte är den 3 december och planeras ske hos Niklas
Wennbergs fisk- och grönsaksodling (akvaponi), Gamlestaden
Göteborg.
Vi detta möte bestäms mötesdagarna för 2019 samt ordförandeskapet
för det året.

Mötet avslutas

§13
Ordförande förklarar mötet avslutat.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare

…………………………………………………………
Clas-Åke Sörkvist, ordförande

……………………………………………………………
Ronald Johansson, justerare

